Divino Espirito Santo, daí-me a luz dos iniciados por Hermes...
A PORTA ABERTA

Alegres, por esta porta estar se mostrando.
E que ela se abra com totalidade e afeto.
Há aproximadamente 08 anos, entramos em processo de canalização da Chama Sagrada aqui na terceira
dimensão.
Resultou num "conjunto harmonico" de ervas sagradas, sais e metais alquimizados, chamado
carinhosamente de "Fermento", para a materialização do Fogo Sagrado - que em fusão com o Elemento
Fogo, proporciona a visão de Agni em seu explendor,manifestando as Chamas Sagradas dos Mestres de
Shambala.
Donde vem toda a força, carisma e instruções do Fogo Sagrado Materializado.
É Zeladoria!
A chama não acaba.
Concluie-se um ritual e poderá fazer outro mais adiante, quando houver solicitação e necessidade.
Dura muito.
Pode ser acesa várias vezes.
Solicita-se conhecimento e dedicação, pois estará em contato com o Elemento Fogo em sua força
harmonica, liberando as Sete Chamas sagradas e Outras.
Para quem somente a vê, na sua simplicidade - Vislumbre.
Encanto.
E durante todo este contato reverencial, a energia do local é transmutada em puro brilho harmonico.
Pranificação dos Olhos.
Propiciando o Momento Sagrado.
Quem contactar deve ter a consciência que é "Zeladoria".
Por isto o recebemos como "Guardião do Fogo Sagrado Materializado".
Tudo confirma.
Existe uma força inteligente, que direciona este trabalho.
Este é o Selo:
"É para a construção. Saindo deste princípío, não funciona".
A Zeladoria deverá ser solicitada.
E o fermento, entregue.
Seguindo as instruções.
Tudo Certo.
Alegria. Entendimento. Visão.
De uma forma, pura, tranquila, lúcida e bela.
Que recebam a Instrução Própria, para apresentar o Fogo Sagrado Materializado aos 'Guardiões da Luz'.
Estamos todos na mesma arca.
Mesmo rumo.
Executem o Trabalho.
Levem, porque voces podem.
Apenas estou aqui, executando com alegria e perfeição o que vim aqui fazer.
O Fogo Sagrado Materializado é único.
Não manifestou desta forma noutro lugar no planeta..
Aí está a razão da Zeladoria.
Merecimento.
Com certeza.
Silencio Reverencial.
Bençãos a todos.
Luz, paz e amor.

Me. Josemar Brandão Vidigal.
Terapeuta Holístico, Xamã, Alquimista Prático.
Canal do Sistema de Aromaterapia Flor da Alma.
Bom Trabalho!
Zeladoria Central Flor da Alma.
ORDEM E SERVIÇO
O Fogo Sagrado é passado dentro de um trabalho.
Momento de exaltação,
Você pode encontrar alguns mestres encarnados que fazem esse Trabalho.

Encontre um "ANTIGO MESTRE".
FRATERNIDADE.'.
PAZ.'.
FUNDAMENTO E ORDEM
"Ao Eterno, que nos autoriza e facilita exercer a Sua Magia na Criação".
Tetragrammaton!!!...
.....................................................................................................................................
MANUAL DE INSTRUÇÕES GERAIS PARA O GUARDIÃO DO FOGO SAGRADO
MATERIALIZADO E CHAMA SAGRADA MATERIALIZADA
Do manto de luz da Presença Eu Sou
Desce o fogo sagrado sobre meus corpos
Tornando-me um campo de luz
invulnerável, invencível e invisível
A sagrada proteção do Eu Sou
Sustenta-me em luz e eleva-me ao Pai
Eu Sou Luz... Eu Sou Luz... Eu Sou Luz...
APRESENTAÇÃO
Amigos e Companheiros Evolutivos:
Após dedicadas horas no computador,
com a atenção intimamente ligada aos Mestres Orientadores,
foram chegando as informações, via visitas a sites relacionados ao assunto. Conseguimos então
colher este
frutuoso material de “instrução compartilhada”, formando o necessário.
Nada é novo. Tudo é complemento.
Ninguém é dono do conhecimento.
Estamos compartilhando com o que já foi dito e mostrado e apresentando-o num formato
necessário para orientação aos Senhores Zeladores,
de acordo com a nossa concepção .
Dedicamos e agradecemos aos que participaram conosco na montagem do texto, direta ou
indiretamente.
O mais importante é que participaram.
Foram muitos textos estudados e utlizados - foram muitos colaboradores.
Cumpriram a sua missão.
A Irmandade, assim, se une.
A fonte é boa, o material é um bom “sinalizador”.
... Por um mundo melhor, o conhecimento deve ser passado e compartilhado com todos os
seres viventes.
Assimile e reconheça o caminho.
Bom Trabalho.
“Grandes realizações são possíveis, quando damos atenção aos pequenos começos.”
“Se bem que invisíveis aos olhos dos homens comuns,
estes Seres são visíveis para os videntes, e os “puros de coração”
podem comunicar com eles. Como sentinelas silenciosas, colocados no Himalaia,
Muralha da Terra, eles velam com uma divina compaixão, até que a
noite de Kali Yuga termine a sua ronda ainda longa
e se levante o dia de uma nova aurora
sobre todas as nações”.
(Ewans-Wentz – “Tibet’s Great Yogi Milarepa”).

CHAVE PARA ACESSAR SHAMBALA
Shambhala é a morada dos Mestres.
A morada daqueles que por aqui passaram e deixaram rastros em construção.
Os seres que lá habitam, são iguais em tamanho idade e sabedoria.
Os que moram lá não envelhecem e nem adoecem.
Não existe desigualdade por lá.
Existe Hierarquia.
O Caminho é o "Caminho do Coração", onde todos os chakras e poderes se encontram e
expandem por toda a direção, numa só frequencia.
Quando o Mestre se manifesta, manifesta sem nome, a mensagem é o seu nome.
Me lembro de Lao-tse, que no final pegou o seu burrinho, seguiu até a "Morada do Silêncio", e
desapareceu.
Lao-Tsé, não morreu - não tem registro.
Me Lembro de Saint Germain, quando pouco antes da Revolução Francesa,
após ter tentado evitar derramamento de sangue no episódio,
se retirou para a "Morada do Silencio" e desapareceu.
Saint Germain, não morreu - não tem registro.
Só entram os puros e iguais em Shambhalla.
Shambhalla existe.
Dizem que a Cidade está num bolsão de ar nos Himalayas.
Eu digo Shambhala está no seu e no meu coração.
Shambhalla enviará os seus guias no momento necessário,
com as instruções para acessá-la.
Os seus guias não têm forma,
tem mensagens e às vezes se manifestam em alguém ou coisa no caminho.
Esteja atento(a)!
Transforme o seu lar numa extensão de Shambhala.
Assim, estará mais perto.
Aperfeiçoe-se!
Shambhalla se desmaterializa diante daqueles que não merecem.
A Senha para acessar Shambhala é:
CEREBRO FRIO.
CORAÇÃO QUENTE.
VONTADE ARDENTE.
Manifeste Shambhala dentro de voce primeiro e após ao seu redor.
É assim! os bons merecem um local acolhedor para reabastecimento e treinamento para uma
nova "Ordem".
Bem vindos a Shambhala.

Nossas almas como um mistério que jamais deve ser perdido!
Não o reveleis a nenhum profano!
Guardai-o e conservai-o em vós mesmos com
Um tesouro incorruptível, não como o ouro e a prata,
Entretanto mais precioso do que qualquer outra
Coisa – porque é o conhecimento da Grande Causa,
da Natureza, e do que nasceu das duas”.
Filon, o Judeu.
”Quem conhece a si mesmo é iluminado.
Quem vence os outros é forte.
Quem vence a si mesmo é invencível."
FOGO SAGRADO
O Mestre diz:
"Diariamente recebeis uma certa quantidade do fogo sagrado
.Conforme o uso que lhe dais, ele aumenta ou diminui. Ele é vosso por livre-arbítrio
Os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo os princípios nas parábolas, freqüentemente mal
traduzidos, mal interpretados, ou intencionalmente alterados são agora trazidos às nossas
lembranças pelo Espírito Santo , nas pessoas dos mestres ascensos.
Ao se tornar um com Jesus Cristo na sua consciência crística universal, ao receber o batismo
pelo fogo, ao nascer de novo para a vida eterna através dele, vão hoje, como antigamente ia o

CAVALEIROS PREPARAÍ-VOS !
Cavaleiros!
Preparai-vos!
Já há muito temos vindo vos acompanhando,
vos orientando e vos irradiando para que estejais preparados para a sucessão de
acontecimentos energéticos que hoje vos cercam.
A atuação de inúmeros Mestres propicia, a cada um de vós, ser um vórtice da energia Divina a
derramar o Amor e as Nossa Orientações, para todos aqueles que se aproximarem de vós.
O momento de transbordar a Luz Divina é chegado!
Muitos vêm até vós em busca das Nossas Orientações, e muitos ainda virão.
É momento de expansão!
Não há mais tempo para vos enrolardes em vossas desarmonias pessoais!
É preciso expandir a Luz e todas as amorosas Orientações a que tendes acesso.
Trabalhai, Cavaleiros! Trabalhai para que muitos,
assim como vós, bebam e cresçam na Luz Divina!
Preparai-vos, a nível de vossas consciências,
para a nova fase, para o trabalho que se aproxima.
E lembraí-vos de que todo o trabalho deve ser envolvido na Chama do Amor,
deve ser realizado à Luz do vosso Cristo
e deve ser investido no Divino Poder.
Auxiliando-vos e orientando-vos, ao vosso lado.
EU SOU MORYA
...
“O mestre arranca as raízes da árvore do mal com a espada da sabedoria”,
ele pertence à Trilha Sagrada do Guerreiro de Shambhala”,
no dizer de Chögyam Trungpa. “Os lendários “Mahatmas” (grandes almas) dos Himalaias
não são iniciados isolados, mas membros de uma confraria
consagrada à ressurreição espiritual da humanidade.
Esta foi, pelo menos, a crença geral dos povos da Índia e do Tibete.
A CONFRARIA
“Os membros da confraria não são onipotentes nem tirânicos.
Não fazem mais do que influenciar, impelir, persuadir, refrear.
Os seus instrumentos são a lei natural,
e as matérias com as quais trabalham são os desejos,
as esperanças, os receios, as paixões,
os apetites, as antipatias e os ódios,
os motivos egocêntricos e os projetos da humanidade que,
no seu conjunto, se inclinam ainda para os ídolos do teatro, do covil, do mercado, da tribo,
cuja vontade é o impulso brutal das reações patológicas e que,
mentalmente, ficou um pouco acima dos caçadores de mamutes.
Os homens que têm abertos os olhos da compreensão cooperam com eles,
mas homens desses são raros.
São os diplomados pela Universidade da Humanidade”.
Walter Owen.
FOGO SAGRADO - A ORIGEM
O Fogo Sagrado vem:
Do Reino de Zaratustra e bem antes dele, dos Santuários Egípcios, de Shamballa.
Da Ordem de Salomão e seus comandados.
Da Grande Fraternidade Branca.
Materializado sob as bençãos de Saint Germain.
Propiciado pela força da Conselheira Oaska Rainha da Floresta.
Om agni Om !!!
Om Maytreia Om !!!
Eu venho da Floresta...
Quem me leva, me deu esta Ordem e me entregou este Legado.
O FOGO SAGRADO E A FRATERNIDADE BRANCA
Esclarecendo:
No passado, o Fogo Sagrado foi aceso na mente das pessoas através
de Decretos aos Mestres da Fraternidade Branca.
Trabalho iniciado por Madame Helena P. Blavastk e continuado

o Fogo Sagrado materializado com todas as cores e chamas, para apreciação dos merecedores.
Trabalho maravilhoso!!!
Somos Guardiões, por que ele é vivo, não acaba e pode ser aceso várias vezes.
Deve-se ser cuidado com Zelo e respeito ao acessá-lo.
Uma coisa é pensar no Fogo Sagrado (visualizar em imaginação),
outra coisa é vê-lo manifestado no aqui-agora.
O trabalho de alquimia está correto nos padrões mágicos.
A própria manifestação das Chamas na "ordem correta", confirma que o trabalho está correto.
A foto que abre a sessão mostra isto com o elemental manifestado.
Não temos dúvidas. Existem também estudos mediúnicos confirmando-o.
Quando fomos autorizados a alquimizarmos os Expansores de consciência
dos Mestres da Grande Fraternidade Branca, perguntamos:
- Mestres, se chegar alguém e indagar, quem nos autorizou?
Com que ordem podemos fazer esse trabalho?
Eles simplesmente responderam:
- Mostre o Fogo Sagrado !!!
Só temos é que agradecer esta preciosidade brotada no Brasil.
O trabalho é Sério e Majestoso. Está aí para todo mundo ver.
Abençoem-nos Salutares Mestres!
Bom Trabalho!!!
Canal da Zeladoria Central Flor da Alma.
PRECE À MÂE DA CHAMA SAGRADA
Selando as Energias
Em nome de Jesus o Cristo, nós chamamos ao coração do Deus Pai Mãe para sustentar o fogo
do fervor para a Liberdade dentro de nossos corações neste momento e diariamente em nossas
vidas, até que nós vejamos a Vitória da Luz manifesta em todos os elétrons de todos os átomos
e de todas as célula dos quatro corpos mais baixos da Terra e suas evoluções. Possamos
sustentar este fervor; possamos ser a faísca de fogo que ilumina um mundo! Possamos ser a
tocha da Liberdade que nós passamos de mão em mão.
No nome da Divina Mãe, deixe este fervor queimar! Deixe isto queimar como uma
demonstração, como uma testemunha até Saint Germain, que nós somos ego-autores na
Terra, que nós somos os filhos e filhas responsáveis da Liberdade que nós não precisamos de
ser tratados como bebês e mimamos e amolando e falando dia a dia para nos lembrarmos da
nossa chamada alta e santa para portar a luz da Vitória aos quatro cantos da terra.
Assim, Saint Germain amado, nós lhe pedimos
que ilumine o fervor da Liberdade dos corações no mundo.
E nós solicitamos que nossa própria Poderosa Presença Eu Sou e que o corpo causal sustentem
aquele fogo como uma fonte de Luz no qual você pode imergir, de forma que você possa dar
aquele fogo de Liberdade à humanidade.
Assim nos deixe ser aquela fonte da Liberdade pronto para Saint Germain nem sempre
pedindo, mas dando aquela luz da Liberdade até nosso Mestre. Assim nos deixe ser aquela
testemunha que é a esperança, a fé, e a caridade do Espírito inteiro da Grande Fraternidade
Branca na Terra.
Em nome do Pai e da Mãe, do Filho e do espírito santo, é perfeito, é iniciado, e nós vamos
cumprir nosso destino de fogo!
...
Estamos nos reunindo, reconhecendo, organizando e trocando experiências.
Desenvolvemos este processo, seguindo Ordem, além da nossa vontade.
As coisas foram acontecendo e estamos prontos. Tudo é novo.
Seguem alguns textos, escritos até agora.
...
O CAMINHO
Tem sido mostrado a cada passo.
Gratidão a todo o instante. União de forças!
Como foi? Não sei.
Como está?
Colhendo e plantando.
Quem Guia?
O que nos guia.
Para onde vai?
Para a Felicidade!
Na mesma casa, na mesma rua, no mesmo bairro, mesma cidade, mesmo estado mesmo país,
mesmo continente, mesmo planeta.

A ORDEM DE SERVIÇO VEM DE SHAMBALLA
É sabido que todo o trabalho com a Chama Sagrada vem de Shamballa. Os Mestres de
Shamballa, foram os primeiros no planeta acender a chama sagrada. Toda história está
intimamente ligada a eles, por isto é preciso conhecimento desta Ordem, para trabalhar
corretamente com a Chama Sagrada.
MATERIALIZAÇÃO DA CHAMA SAGRADA NO PLANO MENTAL
No passado, a chama sagrada foi conhecida somente no plano mental, ativada no plano físico
através de decretos. É importante o uso de decretos durante a sua manifestação no plano
físico.
MATERIALIZAÇÃO DA CHAMA SAGRADA NO PLANO FÍSICO
(TERCEIRA DIMENSÃO)
O único processo de materialização da chama sagrada, é em alquimia.
Servindo-se de elementos disponíveis na natureza desta dimensão.
Matéria gera matéria, esta é a “Lei do Ciclo” nesta dimensão.
Trabalho dedicado ao Mestre Ascenso Saint Germain, o Mestre Alquímista.
Esta instrução vem dele.
O que comprova esta afirmação é o resultado que obtemos.
Após aceso, o fogo, emite todas as chamas e raios na sequência certa.
Perguntávamos aos Mestres:
- Mas se vierem nos indagar mais?
responderam: - Acenda a Chama Sagrada e apresente.
O portal está aberto.
AO GUARDIÃO APRESENTADO
A Zeladoria Flor da Alma receberá "Guardião do Fogo Sagrado Materializado"
e o entregará o "fermento" (material alquímico) para precipitação da manifestação do Fogo
Sagrado Materializado em seu próprio santuário.
Receberá instruções de uso, para manuseio da chama da forma correta em sua excelência,
benefícios e recursos.
Mais um ponto de Luz através do Fogo Sagrado Materializado.
Receba com carinho e amor o que com tanta dedicação Zelamos para você.
Estamos Juntos.
Na mesma trilha.
UTILIDADE - PARA QUÊ?
A composição alquímica do "fermento" para manifestação da Chama,
traz elementos necessários, alquimizados,
para limpeza e purificação do ambiente do seu espaço sagrado e do planeta.
Inúmeras pessoas estão utilizando este processo há 08 anos,
após a sua concepção e canalização no planeta.
O benefício que o planeta está recebendo é imenso.
Ainda sabemos pouco sobre o trabalho que está sendo realizado com a Chama Sagrada
Materializada. Mas, com certeza, podemos afirmar:
- É para construção. Para isto foi concebido.
Cada pessoa executa o seu trabalho pessoal com a Chama Sagrada Materializada, que foi
criada em inteligência, para suprir a necessidade de encaixe,
seja qual for a necessidade.
Manueie com respeito, atenção e delicadeza.
Agni, responderá.
A Fraternidade estará presente.
Não estamos sós.
MATÉRIA MÃE - COMPOSTO METAL FITOTERÁPICO
Na Composição de ervas do "fermento" para a manifestação do Fogo Sagrado Materializado,
está energia da Mãe Ahyauasca, já ritualizada, sacramentada, em retorno à floresta, ofertada à
Agui.
A força dos campos vem do Alecrim do Campo, recebido e colhido com gratidão.
Películas de casca de alho achocolatado. Sais, metais alquimizados, açúcar, cedro.
Tudo no "padrão alquímico certo" e orientação "assistida".
É um fermento, porque é vivo, se mescla, é uma pasta.
Não é químico. Os sais são utilizados comumente como alimento de animais.
Milagre alquímico.
Não é para usar apenas uma vez, mas usar até virar pó.

COMBUSTÍVEL PARA MANTER ACESA A CHAMA
A Guardiã do Fogo Sagrado Materializado, nos informou que trabalha com a Chama do seguinte
modo:
"Desde que recebi pela primeira vez o Fogo Sagrado, uso os tabletes de álcool sólido e reforço
com álcool gel quando termina a chama.
Um beijo no teu coração ! ".
Amada Malu Xaman, gratos pela confirmação,
que estamos passando para frente. Bom Trabalho !!!
Até então utilizavámos o álcool combustível.
Desaconselhamos este processo, pois exige muito cuidado durante o uso.
Atenção: Mantenha o combustível, longe do fogo.
Olá Mestre, Des de quando eu usei o Fogo Sagrado, sempre usei alcool combustivél, mas vi a
importancia e o cuidado que devemos ter; e começei a usar as pastilhas de alcool sólido
também, mas vi que o alcool gel não funcionava muito bem e não uso. Então fiz a experiência
de colocar junto alcool de cereais. Deu super certo, a chama ficou potencializada igualmente
como antes !
Coloque 3 ou 4 colheres de sopa de alcool de cereais para o tamanho de um caldeirão de 1
litro, e para os caldeirões grandes 5 colheres de sopa.
Fiquei muito feliz quando vi que deu certo usar esse liquido encantado junto com as ervas do
Fogo Sagrado; com toda segurança de elementais misticos que invocamos na Chama Sagrada.
Para melhor prevenção, aconselha-se a usar uma oração para livrar os males do liquido
encantado ( alcool de cereais ), pois farmacias nem sempre tem um aspecto harmonioso:
ORAÇÃO PARA LIVRAR A CHAMA DE MALES
Oh, espírito e guardião da chama e da vida eterna
tirais os males desse liquido encantado
e que a chama seja fortalecida com seus poderes benéficos quando acendida.
Aqui te invoco para proteção infinita da Luz do Fogo Sagrado,
me fortalecendo e me protegendo.
Aqui que estás, dando-me Luz e proteção eterna.
Obrigado ( a )
Amém !
Obrigado por tudo mestre josemar.
Abraços Iluminados
Amado Pedro Mistico, muita luz para voce e parabéns pelo luminoso trabalho!!!
Vou passar a instrução.
O USO DO BASTÃO PARA MANIPULAR O FOGO SAGRADO MATERIALIZADO
É importante o uso de um bastão para manipular a chama sagrada.
Quando ela estiver apagando, se manipulá-la com o bastão mágico, ela acende novamente,
com mais intensidade.
Daí a importância do bastão.
Recomendamos que você use o seu bastão mágico especial (caso já o possua), ou um bastão
de madeira ou de canela em lasca.
COMO ACENDER A CHAMA SAGRADA MATERIALIZADA
Deve ser acesa com fósforo ou incenso.
Pegue o incenso, acenda-o, leve a chispa de fogo até a pira e então apague o incenso,
deixando que continue soltado a fumaça.
Se não tiver fósforo, primeiro acenda o incenso ou o bastão ”umedecido” com o combustível,
depois acenda a chama utilizando a chispa do incenso.
Nunca acenda diretamente a chama com isqueiro.
O FOGO SAGRADO NA FOGUEIRA
O fermento pode ser misturado com outras ervas, para melhor aproveitamento devido sua
concentração em sua composiçao.
A VELA DO FOGO SAGRADO MATERIALIZADO
No tempo certo, vieram instruções alquímicas da Vela do Fogo Sagrado, que poderá ser acesa,
manifestando o mesmo efeito.
Vibre conosco para que tenhamos condições materiais para disponibilizarmos em maior
quantidade este maravilhoso "fermento" para o Fogo Sagrado Materializado.

O QUE É UM ZELADOR DO FOGO SAGRADO
O Fogo Sagrado, fala por sí só.
O Zelador é aquele que acende a chama e cuida dela, pois ela não acaba, pode ser acesa várias
vezes, e quando um Zelador a acende todos recebemos o seu benefício.
O Fogo Sagrado é um potencializador do trabalho mágico.
É inteligente, agirá na forma precisa de acordo com o rito.
Brilho. Luz. Transparência.
Transmutação.
É do Bem.
Coloca as coisas no lugar.
A chama que mais se manifesta é a Verde limão (define qualquer situação), e tem sequência
mágica correta: começa com a chama vermelha, passa por todas as cores até a violeta e
depois chega a rubi, recomeçando o ciclo.
Não acaba! Pode ser aceso várias vezes.
A bula de instruções acompanha o sachê.
Fazendo direitinho, como se pede, “A porta se abre”
É abençoado e fundamentado sob as Ordens dos Mestres de Shamballa.
Como canal e guardião só tenho a dizer: - É único.
Não existe igual no planeta! Nem na Índia, nem no Tibet!
Existiu no Antigo Egito, e de lá vem a remanescência!
10 planetas se uniram e o mandaram para a Terra, esta foi a última informação que
conseguimos obter.
Se chegou até você, mãos à Obra!
Depois de anos de estudos e observação só temos é que agradecer, zelar e trabalhar!!!
A História desta Obra Prima
A primeira chispa do Fogo Sagrado Materializado, aconteceu quando a Chama Violeta se
manifestou por "acidente" durante um trabalho de limpeza de ambiente, usando determinado
material alquímico e ervas, no ano de 1996.
No ano seguinte, durante ritual na escola inicíática - CEUS - Centro de Estudos Universais
Shangri-lá, vieram as outras chamas e recebemos a ordem de trabalho mágico e terapêutico
com esta Obra.
A partir daí fomos canalizando os elementos da composição alquímica para chegar ao ponto
que estamos.
A última cor a surgir foi a chama Rubi, que apareceu no ano de 1999 um dia antes da
comemoração do Pentecostes.
Tudo que passa por Flor da Alma, é transmutado no Fogo Sagrado.
A inteligência do elemental do Fogo, já fala por sí só.
O Fogo é vivo, esteja aceso ou fermentando dentro do sachê.
Todas as Chamas Sagradas se apresentam, obedecendo a uma sequência, e, no final, nos
chega de presente uma faísca da Chama Rubi, após passar pela Chama Violeta.
A Chama Verde limão se apresenta por mais tempo.
É aquela que traz a verdade a toda situação (clareza, esclarecimento).
As ervas utilizadas na produção dos Expansores de Consciência, são alquimizadas com sais,
minerais, cereais e ervas sagradas de ritos afro, formando o puja (oferenda) à Agni (a força do
Fogo Sagrado).
Nada se perde.
A MANIFESTAÇÃO
A manifestação acontece de acordo com o merecimento e necessidade de quem está acessando
o seu campo de força.
A visão do resplendor é sua!
Merecimento e gratidão.
Somos pequenos para falar de algo tão belo, poderoso e misterioso. Assim guardamos.
Aprendo com o tempo e com o que é registrado.
Entrego-me a inteligência criadora, que nos passou este legado a Zelar.
O Fogo vem do Santuário.
É obra consagrada.
E por sincronicidade que chegou até você.
Zele por Ele.
O Fogo Sagrado é vivo.
Om Agni Om!
TETRAGRAMMATON!

GUARDIÕES-ZELADORES DO
FOGO SAGRADO MATERIALIZADO-CHAMA SAGRADA
A Sincronicidade te trouxe até aqui!
Após o contato com a "Obra Prima", você passa a ser o Guardião-Zelador do Fogo Sagrado
Materializado-Chama Sagrada. Tem autorização para uso-consciente.
É preciso saber que o Fogo é vivo e que você poderá utilizá-lo quantas vezes for necessário,
com quem for e aonde for, de acordo com a Ordem atuante.
A cada contato, a chama manifesta-se de uma forma diferente, sempre emitindo os sete raios
e os seus elementais.
Cuide bem do que você tem em mãos.
Esta é a instrução.
Bom trabalho!!!
Tetragrammaton.
FEITIO E PREPARO DO FOGO SAGRADO
Acontece sempre durante o ponto máximo da Lua cheia, quando ao seu redor ela emite os sete
raios, e está bem em cima de nossas cabeças, clareando e emanando total magnetismo para
as águas, terras e habitantes do planeta.
Ervas Sagradas, sais, minerais e cereais, são aglutinados formando um composto metalfitoterápico num processo de fermentação artesanal
Regulado e comandado pela Egrégora Flor da Alma, que nos assiste.
OS METAIS E SAIS NO FOGO SAGRADO
Enxofre - Metal magno da alquimia, para transmutação das energias do local e manifestação
das chamas superiores.
Cobre – Metal magno da alquimia, para a circulação da energia do local e menifestação das
chamas inferiores.
Zinco – Metal magno da alquimia, com o objetivo de blindagem, fortalecimento e proteção das
energias do local e manifestação da chama branca.
Todos os metais foram alquimizados em forma de sais, que juntos, propiciam um sistema de
fermento, em união com os cristais de:
Sal Grosso – Para limpeza pesada e liberação do Elemental do Fogo.
E nos estálidos, confirmar a realização do trabalho.
Sal Refinado – Equilibrio e limpeza
Açúcar – União dos Elementos, equilibrio.
SÊLO
Trabalho Canalizado, dirigido, fundamentado, autorizado e assistido pela Ordem Egrégora Flor
da Alma. É para a "Construção".
Saindo deste princípio. não funciona!
É poderoso, pelas chamas que emana na ordem certa!
É inteligente. Vamos nos unir.
O que é bom é para ser divulgado e levado àqueles que se apresentarem.
Não é comercial. É comerciável(custo de produção e manutenção da Obra).
Não se vende. Passa, entrega!
Já sai da Casa de Alquimia Flor da Alma, direcionado.
Com amor, humildade e dedicação nos tornamos servos do serviço direcionado por aqueles que
nos assistem. Na Missão.
"Quem me leva, me deu esta Ordem e me entregou este Legado".
Estamos Juntos!
AS ERVAS DO FOGO SAGRADO
Ahyauasca – colhida, ritualizada e preparada.
Alecrim do Campo – Colhido, ritualizado e preparado.
Ervas Sagradas de Cultos Afro-religiosos – ritualizadas e preparadas.
Incenso de Igreja – purificação, espiritualidade.
Casca de Alho preparada com Cacau – Harmonia, prosperidade, limpeza.
Extrato de Urucum – Oferenda. Força da Terra, chakras inferiores.
Fubá – Oferenda. Força da Terra. Alimento. Nutrição.
Casca de Cedro de Santeiro – Preparada.
Salvia – Força. Visão.
Cravo - Força, limpeza.
Canela – Força

CHAMAS DA TRANSMUTAÇÃO
Pelo uso do "Fogo Sagrado da Transmutação" se transformam novamente em luminosas,
brilhantes rodas de Luz de todas as puras qualidades divinas dos Sete Raios.
Chama Azul
É uma força protetora do "Fogo Sagrado" do 1º Raio - Chohan: Mestre EL MORYA. Outras
propriedades: Fé, Vontade Divina, Coragem.
Chama da Ascensão
4º Raio (branco-cristal) - Chohan: Mestre SERAPIS BEY -Templo da Chama da Ascensão no
reino etérico sobre Luxor no norte do Egito.
Chama gêmea
Complemento divino (dual) de um ser.
Chama Trina
Encontra-se no centro do coração de cada ser humanoChama: azul (1º Raio) – Pai Chama:
dourada (2º Raio) - Filho "Santo Ser Crístico"Chama: rosa (3º Raio) - Espírito Santo.
Chama Violeta
Ela é o 7º Raio Cósmico, contém a força da purificação e transmutação de todas as energias
malbaratadas e é "Graça divina".
Antes da sua utilização dever-se-ia apelar primeiro a "Lei do perdão!"
Chela Aluno, discípulo.
Chama Rosa-alaranjado
alegria e entusiasmo no servir à Luz
Chispa de Deus
Chispa (Luz) do Espírito de Deus infinita e eterna.
Chispa de vida
Luz Divina no coração de um ser humano.
AS CHAMAS SAGRADAS, OS RAIOS E OS SEUS ATRIBUTOS
Primeiro Raio - azul cobalto
Atributos: vontade divina, fé, determinação, equilíbrio, auto-disciplina, coragem, obstinação,
perseverança e proteção divina.
Segundo Raio - amarelo dourado
Atributos: sabedoria, inteligência superior, discernimento, iluminação.
Terceiro Raio - rosa
Atributos: amorosidade, tolerância, ternura, tato, diplomacia.
Quarto Raio - branco cristal
Atributos: harmonia, pureza, beleza, arte, ascensão, contemplação.
Quinto Raio - verde esmeralda
Atributos: verdade, esperança, justiça, cura, abundância.
Sexto Raio - rubi
Atributos: devoção, santificação, adoração, amor divino, compaixão.
Sétimo Raio - violeta
Atributos: transmutação, limpeza cármica, transformação, perdão, ordem, cerimonial,
liberdade.
INSTRUÇÕES DA FRATERNIDADE PARA O TRABALHO
COM AS CHAMAS E OS RAIOS:
Particularmente nesse período de transição planetária, o Plano Espiritual tem orientado o uso
de determinados raios em visualizações com objetivos bem definidos, como segue:
Luz Azul Cobalto - proteção, blindagem energética, formação de escudo
Raio Laranja - limpeza rápida e profunda, desinfecção astral
Chama Prateada - purificação, equilíbrio de ambientes
Luz Mostarda - cancelar toda imagem negativa divulgada pela mídia (TV, cinema, internet,
jornais e revistas)
Chama Rosa-alaranjado - alegria e entusiasmo no servir à Luz
O TRABALHO COM O FOGO SAGRADO NA SEMANA
Atitude para Domingo:
Como este é o primeiro dia da semana procure observar sua mente e acalmá-la. Preencha seus
pensamentos com a Chama Azul, pois o verdadeiro Poder reflete esta Chama de Luz.
Dedique alguns momentos deste dia a você mesmo. Visualize Luz preenchendo todo seu corpo,

Atitude para Segunda-feira:
A Chama do Discernimento precisa ser ativada.
Aprenda a escolher por você mesmo, sem a interferência de outras pessoas. Concentre-se no
Poder da sua Luz Interna, na Chama do Discernimento e, com consciências, aceite a felicidade
em sua vida agora.
Envolva-se em Luz e seja a Luz que emana da sua presença Eu Sou.
Atitude para Terça-feira:
O Amor Incondicional é a única chave para reconstruirmos nossos caminho e nossas vidas.
Ame todas as situações do presente, do passado e do futuro e você verá a vida abrir-se para
você, pois atraímos exatamente aquilo que emanamos.
Muito Amor em sua vida, sempre!
Atitude para Quarta-feira:
A Chama Branca traz a Paz. Será que sabemos criar a Paz?
Abra sua mente e seu coração e reencontre em seu caminho a serenidade mental. Quando a
mente se acalma, fortalecemos nossos sonhos e concretizamos nossos ideais.
A Chama Branca também tem o POder de atrair a abundância, a harmonia e o Poder da
Totalidade. Portanto, visualize esta chama em sua vida todos os dias.
Viva em paz e crie Paz a cada momento, através de cada pensamento, palavra e ação.
Atitude para Quinta-feira:
Verde-esmeralda é a cor da Verdade e da Cura. POucos conhecem a Verdade e sabem
vivenciá-la. É preciso buscar, no coração, todo o poder da fé e permitir que a Chama Verdeesmeralda envolva cada momento de sua vida, sempre.
Respire profundamente, absorvendo todo o Poder da Chama Verde-esmeralda em sua vida, e
permita que o Universo, que sempre o apóia, traga o poder que cura qualquer imperfeição ou
energia negativa. Irradie a Chama Verde-esmeralda para todos que estão a seu redor.
Manifeste a sua Verdade e busque a auto-cura todos os dias, sendo gentil e leve com seus
pensamentos e ações.
Atitude para Sexta-feira:
Devoção e Gratidão são as virtudes desse Raio de Luz: devoção à nossa alma, ao poder da Luz
de Deus em nós. Devoção é total entrega, é o desapego das ilusões da mente humana e o
reencontro com o poder da chama da nossa alma.
Entregue-se ao seu verdadeiro Poder, á Presença Eu Sou que se manifesta através de cada
gesto, palavra e pensamento.
Entregue-se á atuação de Deus através do seu coração e da sua vida. O dom de agradecer por
tudo, principalmente por aquilo que não compreendemos em nossas vidas, nos traz a Chama
da Manifestação, a energia do Poder Verdadeiro centrado na Luz da nossa Vitória Individual.
Agradeça sempre a oportunidade de estar vivo e de poder criar a sua realidade a cada
momento de sua vida, centrado na luz de seu coração.
Atitude para Sábado:
Muito se fala sobre o poder da Chama Violeta, mas é preciso saber ativá-lo.
Na cromoterapia, a Chama Violeta tem a maior frequência de Luz e, portanto, tem o poder de
transmutar energias negativas em positivas. Tem também o poder de atrair as energias da
perfeição, saúde, abundância e liberdade, além de sintonizar as frequências de Luz dos
Cerimoniais e Rituais Sagrados de ancorar a totalidade de nossas percepções verdadeiras em
nome da nossa Luz Interna.
Dedique alguns momentos desse seu dia para irradiar esta Chama de Luz aos que convivem
com você e a todo o planeta Terra, permitindo que o verdadeiro Poder da Chama Violeta atraia
toda a Perfeição de Luz em sua vida agora.
FOGO SAGRADO - PALAVRAS DO CANAL
As coisas não acontecem por acaso.
Tudo se completa e se mostra no andar na trilha.
Quando pequeno, adorava queimar plastico para ver as cores que saiam do plastico
queimando.
Sempre fui visionário. Visionário lúcido, porque tudo que visionei teve um pé de terra firme.
Muito mais tarde tive contato com a chama azul, no santuário do Shangri-lá, minha casa de
formação e estudos.
A partir dai as coisas foram desenvolvendo, e as outras chamas aparecendo, quando o dom da
alquimia estabeleceu em meu governo.

Um dia antes do penteconstes, à noite, acendi o fogo me lembro que a chama rubi se
manifestou, na pontinha tímida, comprovando em lucidez que a obra estava bem encaminhada.
Chegou então na noite de preparo para o pentecostes. Confiança no serviço
Fantastica e sábia a maneira como o casamento alquimico dos sais, metais, cereais e ervas, se
misturaram, compondo uma "pasta viva", que vai fermentando, fundindo-se e formando o
precioso material para a materialização da Chama Sagrada.
Eu vi e conferí. Obra bem encaminhada e dirigida.
Do caldo precioso, retirado do precioso composto, embebecido o pavio, nasceu a vela.
Material acessível e de fácil manuseio. Que bom. O Fogo Sagrado, retorna ao Santuário. Velas
serão acesas, manifestando a sua beleza e iluminando o planeta.
A vela no final, após apagada, libera fumaça, incenso !!!
Defuma. Pronto. Obra Pronta. Tudo perfeito.
Seja o Guardião. E conosco, seja mais um ponto de luz, ancorando o Fogo Sagrado
Materializado no Planeta.
Compartilhar.
ACENDA A CHAMA SAGRADA
Materialize-a, pois ela já existe nos outros corpos.
Em momento de alegria, acenda a chama.
Em momento difícil acenda a chama.
E a cada momento da chama manifestada,
bons ares vão trazendo e novos ares se instalando.
Estamos na luz do Fogo Sagrado Materializado.
Estamos acendendo a Chama Sagrada nesta dimensão.
Bom trabalho.
Vislulmbre!!!
Ó LUZ
Milagre.
Milagre ótico.
Milagre mágico.
Milagre.
Em reverencia ao que se manifesta no mundo da matéria
para a visão do espírito.
Não dá pra pensar.
Dá pra ver.
Dá para sentir.
Luzes da Criação.
Vislumbre
Visão.
Consideração.
Zeladoria.
Luz e harmonia.
Gratidão.
Consideração.
Sagrada Chama que brota em meu coração.
No Brasil-coração.
Transmutação.
Om Shanti Om
Om Agni Om.
Ó Luz.
AGNI, O ESPÍRITO DO FOGO SAGRADO
As salamandras que vivem nas chamas, são elementais superiores aos gnomos, ondinas e
sílfides, porque estas últimas vivem no âmbito terrestre, enquanto que as primeiras possuem
consciência superior.
Porfírio diz: "Existe na Divindade uma insondável profundeza ardente. O coração humano
jamais deverá temer o contato desse Fogo adorável, porquanto não será por Ele destruído."
Ele é o doce Fogo, cujo feliz e tranqüilo calor determina o encadeamento das causas, a
Harmonia e vital continuidade do mundo. Nada existe que não seja por Ele alimentado pois é
Ele a própria Essência Divina. Ninguém o gerou. É sem Pai nem Mãe... nem causa alguma.
Mas, tudo sabe e Nada lhe pode ser ensinado. É imutável nos seus desígnios e seu Nome é
inefável. Eis aqui o que é Deus. Nós, míseros mensageiros seus, nada mais somos do que uma
partícula Sua.
A antiguidade sábia, por sua vez, já nos ensinava: do mesmo modo que um fogo violento

aos que leram e logo esqueceram. Os que compreenderam, possuem mais mérito do que
aqueles que sabem simplesmente o que decoraram. Os que cumprem com o dever, uma vez
este conhecido, são preferíveis aos que simplesmente o conhecem, mas não o praticam. O
conhecimento da Alma Suprema e a devoção para com Ela, são os melhores métodos para se
chegar à Felicidade Suprema da liberação. Com a devoção, resgata as suas faltas; com o
Conhecimento de Brahmã, consegue a Imortalidade. Aquele que procura adquirir conhecimento
efetivo de seus deveres, possui três categorias de provas: a evidência intuitiva, o raciocínio
discursivo e a autoridade dos diferentes livros deduzidos das Santas Escrituras.
Ainda mais: o discípulo concentrando a atenção em tudo isso, alcança o "perceber" a Alma
Divina em todas as coisas, visíveis e invisiveis. Pois, considerando a Alma Divina em tudo, e
reciprocamente, tudo na Alma Divina, não entrega o espírito à iniquidade. A Alma Suprema, é,
com efeito, a SÍNTESE de todos os deuses e aquilo que pulsa no íntimo de quantos atos
realizaram todos os seres animados. Que o discípulo contemple, em suas meditações, o éter
sutil que inunda todas as cavidades de seu coração; o ar que atua em seus músculos e nervos,
a Suprema Luz do Sol e do Fogo, em seu calor digestivo e em seus órgãos visuais; a Água, nos
fluídos de seu corpo; a Terra, em todo seu corpo
Veja, também, a Lua (Indu) em seu coração; os Gênios das 8 regiões do Espaço, no órgão de
seu ouvido; Hara, em sua força muscular, Agni, em sua palavra, Mitra em sua faculdade
excretória, Pradjápati, em seu poder gerador. Acima de tudo, porém, deve representar ao
Grande Ser (Para-Purusha) como o Soberano Animador do Universo. Mais sutil do que o
Átomo, mais brilhante que o ouro, mais puro e único capaz de ser concebido pelo Espírito, no
Sono da mais abstrata contemplação. Uns adoram a Para-Purusha, no Fogo Elemental. Outros,
no Manu, senhor de todas as criaturas; outros, em Indra; outros em Vayu e Tejas; outros, no
eterno Brahmã. Porém, este Soberano Senhor é aquele que, ao desenvolver todos os seres
com um corpo formado de cinco elementos, os faz, sucessivamente, passar do nascimento ao
crescimento; do crescimento à dissolução, com movimento semelhante ao de uma Roda que
gira. Por isso o homem que reconhece a sua própria Alma na Suprema Alma Universal,
presente em tudo e em todos, mostra-se igual perante todos e tudo, e alcança a mais feliz das
sortes: a de ser finalmente absorvido no Seio de Brahmã.
Por mais difícil que isso tudo vos pareça, o fato é que não é impossível. Como nos antigos
Códigos Iniciáticos, no nosso, o método é posto em execução. Mesmo porque, sendo a sua
Missão a de preparar uma Nova Civilização portadora de melhores dias para o mundo, é seu
dever formar o Homem Integral, que desde já sirva de Arauto àquela Civilização.
Quanto aos ideais que vedes por toda parte, e que são causadores da luta fratricida que se
desencadeia no mundo inteiro, não são mais do que demonstrações palpáveis do fim de um
ciclo apodrecido e gasto, ao qual se seguirá o dealbar do glorioso dia da raça que
prenunciamos. Por baixo de todas essas formas grosseiras de "salvação", se notam os anseios
espirituais do verdadeiro Ideal da Fraternidade Humana.
Daí o dique tutelar, por nós e poucos mais, construído, para reter as águas invasoras do
materialismo bravio, que ameaça tragar todos os seres da Terra.
Prof. Henrique José de Souza.
HESTIA - A DEUSA DO FOGO SAGRADO
Sou a que está no âmago
a indescritível
a implacável
a presença viva
que habita e transforma
uma construção
uma morada
um palácio
tirando-o do reino
do mármore de pedra
ou da madeira
e com o fogo da lareira aceso
transforma-o num lar.
Héstia é a deusa da lareira ou do fogo queimando em uma lareira redonda e é a menos
conhecida dos deuses olímpicos.
Héstia e sua equivalente romana, Vesta, não foram representadas em forma humana por
pintores ou escultores.
Sua representação é a viva chama no centro do lar, do templo e da cidade.
O símbolo de Héstia era um círculo.

MITOLOGIA
Héstia era a filha primogênita de Réia e Crono, a irmã mais velha da primeira geração de
deuses olímpicos, e a solteirona da segunda.
Por direito de primogenitura, era uma das doze deusas olímpicas principais, mas não podia ser
encontrada no monte Olimpo, e não fez nenhum protesto quando Dionísio, deus do vinho,
cresceu em proeminência e a substituiu como uma das doze. Por não tomar parte nos
romances e guerras que então ocupavam a mitologia grega, é a menos conhecida dos
principais deuses e deusas gregas.
Contudo, foi grandemente honrada, recebendo as melhores ofertas feitas pelos mortais aos
deuses.
A breve mitologia de Héstia é esboçada em três hinos homéricos.
Ela é descrita como "aquela virgem venerável, Héstia", uma das três que Afrodite é incapaz de
dominar, persuadir, seduzir ou ainda, provocar nela um desejo de prazer.
Afrodite induziu Poseidon, deus do mar, e Apolo, deus do sol, a se apaixonarem por Héstia.
Ambos a queriam, mas Héstia recusou-os firmemente, prestando solene juramento que
permaneceria virgem para sempre.
Então, conforme o "Hino de Afrodite", explica,
"Zeus lhe concedeu um bonito privilégio, ao invés de um presente de casamento:
ela tem seu lugar no centro da casa para receber o melhor em ofertas. É honrada em todos os
templos dos deuses, e é deusa venerada por todos os "mortais".
Os dois hinos homéricos a Héstia são invocações, convidando-a a entrar em casa ou no templo.
SEUS RITUAIS
Héstia é encontrada em rituais, simbolizada pelo fogo.
Para que uma casa se tornasse um lar, a presença de Héstia era solicitada.
Quando um casal se unia, a mãe da noiva acendia uma tocha em sua casa e a transportava
diante do casal recentemente casado até sua nova casa, para que acendessem a primeira
chama em seu lar. Este ato consagrava o novo lar.
Depois que a criança nascia, acontecia um segundo ritual.
Quando a criança tinha cinco dias de vida, era levada ao redor da lareira para simbolizar sua
admissão na família.
Então seguia-se um festivo banquete sagrado.
Da mesma forma, cada cidade-estado grega tinha uma lareira comum com um fogo sagrado no
edifício principal, onde os convidados se reuniam oficialmente.
Cada colônia levava o fogo sagrado de sua cidade natal para acender o fogo da nova cidade.
Portanto, onde quer que um novo casal se aventurasse a estabelecer um novo lar, Héstia vinha
com eles com o fogo sagrado, ligando o lar antigo com o novo, talvez simbolizando
continuidade e ligação, consciência compartilhada e identidade comum.
Posteriormente, em Roma, Héstia foi venerada como a deusa Vesta.
Lá o fogo sagrado de Vesta uniu todos os cidadãos de Roma em uma família. A deusa romana
Vesta (Héstia) era uma virgem eterna conhecida como "aquela de luz". Suas sacerdotisas eram
as Virgens Vestais que mantinham o fogo sagrado de Roma sempre aceso.
Seis Vestais de boa origem familiar a serviam por trinta anos, iniciando seu ofício entre os sete
e os dez anos. Vestidas de forma igual, o cabelo aparado como novas iniciadas, o quer que
fosse distinto e individual quanto a elas era apagado. Eram deixadas à distância das outras
pessoas, honradas, e esperava-se que vivessem como Héstia, com terríveis conseqüências se
não permanecessem virgens.
RITUAL DE PURIFICAÇÃO
Como deusa da pureza e da purificação, Héstia auxilia quando necessitamos de purificação
espiritual em nossas vidas.
Planeje este ritual para a Lua Crescente.
Você precisará de um incenso purificador, um caldeirão, um bastão e uma vela vermelha.
Muitas pessoas associam a cor vermelha com a purificação, mas vermelho é a cor do fogo, o
símbolo de Vesta (Héstia).
Abra seu círculo como está acostumada.
Ajoelhe-se no chão perante o altar até que se sinta reconhecido pela deusa.
Diga então:
"Que eu seja limpo
por dentro e por fora,
de corpo e alma,
que todas as coisas
de minha vida se renovem"

Dama que liberta os cativos,
Derrame suas labaredas purificantes sobre meu coração e minha alma.
De modo que minha vida se renove,
e que meu espírito fique receptivo.
Desperte minha mente para novas oportunidades.
Chame meu espírito para um
maior conhecimento espiritual.
Revele-me seus Mistérios Ocultos
Para que eu possa
experimentar uma nova iniciação.
Purifique-me e abençoe
ó, Vesta.
Permaneça de joelhos enquanto aguarda a purificação. Pode ser que se sinta aquecido ou sinta
frio. Pode ser que se sinta como se teias de aranha estivessem roçado sobre seu rosto e
braços. Nunca podemos prever o modo como a deusa anunciará sua presença.
O processo de purificação, que geralmente ocorre dias após o ritual, pode ser tão sutil quanto
uma noção de que deve mudar seus hábitos alimentares. Ou pode ser tão forte a ponto de
assemelhar-se aos sintomas de uma gripe ou resfriado. Lembre-se, você pediu por purificação,
então aceite graciosamente e aprenda com o processo.
Texto pesquisado e desenvolvido por ROSANE VOLPATTO
ZOROASTRIANISMO ou Mazdeismo.
Religião dos antigos povos Irânios, fundada na Pérsia por Zarathustra ou Zoroastro, nome
genérico dos grandes reformadores e legisladores persas. Muitos séculos antes da era cristã, o
último Zoroastro fundou o Templo do Fogo em Azarekesh, sendo seu símbolo o Altar com as
chamas do Fogo Sagrado, emblema da Divindade, a grande purificadora, e sua doutrina a
PUREZA de pensamento, palavra e ação. Esta religião se encontra difundida na Pérsia.
O FOGO SAGRADO E A KUNDALINI
O Intercessor Elemental da Grande Deusa Mãe do Mundo.
Naquele velho Egito Elemental que cresceu e amadureceu sob as protetoras asas da Esfinge
Elemental da Natureza, a Cerimônia da Iniciação era algo terrivelmente Divino.
Quando o Venerável Mestre esgrimia a espada no ato de admissão, os canais de Idá e Píngala
(as duas testemunhas) e o canal de Sushumna, junto com as forças que por ele circulam,
recebiam um tremendo estímulo.
No Primeiro Grau este estímulo só afeta a corrente feminina lunar de Idá.
No Segundo Grau afeta a Píngala, a corrente masculina, e no Terceiro recebia o estímulo da
corrente ígnea da Kundalini, que flui ardente pelo canal medular de Sushumna.
Com este Terceiro Grau ficava desperta a Kundalini.
É claro que esses três estímulos estão correlacionados com o trabalho de Magia Sexual, que o
Iniciado realizava com a Vestal do Templo.
Seria inútil tal estímulo se o candidato fosse fornicário.
Isto é para gente que está praticando Magia Sexual intensamente.
Idá sai da base da espinha dorsal, à esquerda de Sushumna, e Píngala à direita.
Na mulher estão invertidas estas posições.
As linhas terminam na medula alongada. Tudo isso se acha simbolizado no Caduceu de
Mercúrio, com suas asas abertas.
Essas duas asas do Caduceu de Mercúrio significam o poder de viajar em Corpo Astral, o poder
de viajar em Corpo Mental, o poder de viajar nos veículos Causal, Conscientivo e Espiritual.
O fogo concede a todos aqueles que seguem a Senda do Fio da Navalha o poder de sair do
corpo físico à vontade.
A Kundalini tem o poder de despertar a consciência do ser humano.
Com o fogo ficamos absolutamente despertos nos Mundos Superiores.
Todos aqueles que despertaram nos Mundos Superiores vivem durante as horas de sono
completamente conscientes fora do corpo físico.
Os que despertam a Consciência jamais voltarão a sonhar. Convertem-se de fato e por direito
em cidadãos absolutamente conscientes nos Mundos Superiores.
Tais seres trabalham com a Loja Branca enquanto seu corpo físico dorme.
São, portanto, colaboradores da Grande Fraternidade Universal Branca.
Esclarecemos: Idá e Píngala não são físicos, pois nenhum médico poderia encontrá-los com o
bisturi.
Idá e Píngala são semi-etéricos, semifísicos.
Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Os grandes Iniciados sempre respondem. Os
Guardiães da Esfinge Elemental da Natureza sempre respondem.
Rogai aos Guardiães da Esfinge, invocai ao Deus Agni. Este Deus restaura o poder ígneo em

A CHAMA DO CORAÇÃO
Porém gostaria, Meus bem-amados, que meditásseis sobre a Chama que jaz em vossos
corações.
Nas pessoas adormecidas espiritualmente, ela se encontra no "vácuo da célula" em dimensão
bastante reduzida.
Todavia, nos discípulos já desenvolvidos, ela começa a expandir-se.
É desejo da Grande Fraternidade Branca, principalmente dos Irmãos do Mantos Dourados, os
Mestres do Segundo Raio, Sabedoria ou Iluminação, instruir os discípulos e os estudiosos
neófitos, ensinando-lhes como expandir a Chama como aplicá-la para liberar as energias dos
corpos inferiores.
Também é desejo do Bem-Amado Maha Chohan, que Eu vos apresente alguns exercícios
respiratórios, o que faço com grande prazer.
Estes vos ajudarão muitíssimo em vosso progresso espiritual, desde que os use diária e
diligentemente.
Meus bem-amados, para principiar, é mais fácil tratar apenas de um dos quatro corpos
inferiores, isto é, extrair dele as substâncias impuras e atraí-la ao coração, onde passará pelo
processo purificador da Chama Trina, e depois expirar ou exalar a substância já purificada.
Não seria possível aos principiantes extrair a substancia de todos os 4 corpos inferiores de uma
só vez, manter a respiração, expandi-la e projetá-la e, ao mesmo tempo, manter a visualização
de determinado pensamento em imperturbável serenidade.
Começaremos pelo corpo emocional, que é o que possui maior alcance e tamanho: inalai a
substancia impura deste corpo, mantende-a firme na Chama Transmissora, que jaz em vosso
coração, enquanto suspendei a respiração; na exalação, convidai a purificada substancia a
voltar ao corpo emocional e enviai-a, tanto quanto vossa respiração possa sustentar, aos
corpos sentimentais de toda a humanidade, tempo esse em que permanecerá sem respirar.
Procedei da mesma forma, quando tratardes dos outros 3 corpos, um de cada vez.
Se diariamente praticardes, com toda a fidelidade, este exercício, dedicando-lhe alguns
minutos, então, pouco a pouco, conseguireis tratar dois corpos de uma vez e depois três e
quatro. Com a experiência cresce a habilidade, até que tereis conquistado o domínio sobre
vossa respiração.
A inalação vos parecerá relativamente fácil. A sustentação também é simples enquanto o vosso
pensamento enviar esta energia impura à Chama de vosso coração. Na exalação, deveis
prestar toda atenção quando expandis a substância purificada,. No momento da projeção desta
respiração deveis sustentá-la e aguentá-la com a vossa completa participação na energia
purificada, para poder enviá-la pura e perfeita ao mundo em geral. Portanto pensai nisto: as
quatro fases da respiração devem seguir no mesmo ritmo: inalar, sustentar, expirar e
sustentar. Notareis que é necessário um grande domínio e suficiente energia para a expansão
da substancia purificada e é imprescindível que haja sobrado o bastante para poder abençoar o
mundo.
O último ritmo, a respiração projetada, pertence ao uso, ou melhor, ao Serviço Cósmico.
a Chama Trina de vossos corações contém toda as Virtudes Divinas.
Tomaremos como exemplo a Fé: esta virtude é muito necessária à humanidade.
Podeis respirar a desesperança ou a falta de fé que esteja localizada em vosso corpo emocional
(sentimental) e enviá-la ao vosso coração, onde se encontra o Fogo Vivente Azul.
Observai, como tudo depois é transformado na Fé do Arcanjo Miguel.
Trazei-a de volta ao vosso corpo emocional e enviai este sentimento de fé, já transformado e
purificado, através da respiração projetada, na quarta fase do ritmo, envolvendo toda a
humanidade.
O que esta contido em vossos corpos Mental, Etérico, e Físico deve ser tratado da mesma
forma.
AS INICIAÇÕES COM O FOGO SAGRADO
“Quando a erótica serpente ígnea de nossos mágicos poderes despertou para iniciar a sua
marcha para dentro e para cima, ao longo do canal medular, senti muita sede e uma dor aguda
no cóccix que durou vários dias. Então, fui acolhido no templo e jamais pude esquecer aquele
grande evento cósmico...
A Primeira Iniciação de Fogo veio como corolário quando a serpente ígnea dos mágicos poderes
fez contato com o átomo do Pai no campo magnético da raiz do nariz foi certamente durante a
cerimônia mística da última ceia que se fixou a data cósmica da Iniciação”.
Nesta Iniciação Samael recebeu a túnica de linho branco, dos adeptos da Fraternidade Branca e
também a espada flamígera.
“Quando a Segunda serpente despertou para iniciar sua subida para dentro e para cima, ao
longo da medula espinhal etérica, fui acolhido no templo com um grande festival cósmico.
Dias depois, o segundo grau de poder do fogo fazia contato direto com o átomo do Pai situado
no campo magnético da raiz do nariz.
Então, em visão noturna, vi a estrela flamígera com o Olho de Deus no centro. A pentalfa

Enquanto Ele recebia a Iniciação, no vestíbulo do templo, eu acertava contas com os Senhores
do Karma...”.
Confesso francamente e sem rodeios que durante o trabalho esotérico com o terceiro grau de
poder do fogo, tive de viver de forma simbólica todo o drama cósmico.
Diferentemente das duas serpentes anteriores, o terceiro grau de poder do fogo depois de
tocar o átomo do Pai no campo magnético da raiz do nariz, prossegue sua marcha até o
coração.
Quando o fogo sagrado chega ao maravilhoso porto do coração tranquilo, vivemos então aquele
simbolismo intimamente relacionado com a morte e a ressurreição do Cristo.
Quando o terceiro grau de poder do fogo consegue sair pela parte superior do crânio, assume a
mística figura do Espírito Santo: branca pomba com cabeça de ancião venerável.
Imaculada e divina criatura pousada sobre a torre do templo em mística espera a aguardar
ditosa o momento supremo da Iniciação
Todos os processos simbólicos da ascensão concluíram aos quarenta dias. A cerimônia final se
realizou no mundo causal. O que vi então foi extraordinário”.
Levantar a Quarta serpente ao longo do canal medular do corpo mental, de vértebra em
vértebra e de chacra em chacra, é certamente algo lento e espantosamente difícil.
Eis a tremenda verdade: quando o fogo sagrado subindo chega à altura do coração, sempre se
abrem as radiantes asas angélicas.
Estas ardentes asas permitem que entremos instantaneamente em qualquer departamento do
reino.
Outro evento cósmico maravilhosos que tive de viver em mim mesmo, durante os múltiplos
processos da Quarta Iniciação do fogo, foi certamente o da entrada vitoriosa de Jesus na
querida cidade dos profetas.
Quem quiser realmente ingressar na Jerusalém de cima, os mundos superiores, deve se libertar
do corpo, dos afetos e da mente.
Torna-se urgente, indispensável, improrrogável, montar no simbólico asno (a mente), domá-lo,
controlá-lo... somente assim nos libertaremos para ingressar nos mundos espirituais.
Quando o fogo sagrado resplandeceu solenemente na estrela flamígera e na cruz estrelada,
minha Divina Mãe Kundalini, particular e individual, foi acolhida no templo.
E o Kundalini floresceu em meus lábios fecundos feito verbo, quando o fogo atingiu a laringe
criadora”.
Em nome da verdade, quero declarar com clareza que eu nasci com os quatro corpos: físico,
astral, mental e causal.
Restaurar o poder do fogo em cada corpo, recapitular Iniciações, foi para mim indispensável,
urgente, improrrogável.
Depois das quatro Iniciações anteriores, tive de repassar pacientemente a Quinta Iniciação do
fogo.
O despertar da Quinta serpente ígnea dos mágicos poderes no chacra muladhara, no cóccix, foi
celebrado no templo com uma grande festa.
A subida do Kundalini de vértebra em vértebra, de chacra em chacra, ao longo da espinha
dorsal do corpo causal ralizou-se lentamente, de acordo com os méritos do coração. Como quer
que nasci desperto e como gozo disso que poderíamos chamar de CONSCIÊNCIA OBJETIVA ou
CONHECIMENTO OBJETIVO, foi fácil para mim trazer as recordações do mundo causal ao
cérebro físico.
Com singular diafanidade e transparência divina, extático vi resplandecer o pano de Verônica
sobre a ara sacra na noite da Iniciação.
O evento cósmico final tornou-se inevitável quando a Quinta serpente, depois de ter passado
pela glândula pineal e pelo campo magnético da raiz do nariz, chegou a correspondente câmara
secreta no coração tranquilo.
Então fundido ao meu real Ser interno, feliz senti que voltava ao estado infantil paradisíaco.
Muito se falou na literatura ocultista a respeito das duas sendas. Quero me referir
especificamente às vias espiral e direta.
Inquestionavelmente os dois caminhos somente se abrem augustos diante do homem
autêntico, nunca diante do animal intelectual.
Jamais poderei esquecer os momentos finais da quinta Iniciação de fogo. Depois de todos
aqueles processos de recapitulação, tive de enfrentar corajosamente um guardião
terrivelmente divino do Nirvana.
O bem-aventurado Senhor de Perfeições ao me mostrar a Senda espiral nirvânica disse: Este é
um bom trabalho.
Depois, assinalando a via direta com uma voz forte, como quando um leão ruge, clamou: Este
é um trabalho superior. Posteriormente, avançou para mim comesse tremendo imperativo das
grandes majestades e me interrogou.
Como eu lhe respondesse, estabeleceu-se entre nós o seguinte diálogo:

- Repito. Eu vou para o Absoluto!
- Como pode te ocorrer de pensar em se meter por aí? Não queres compreender o que vais
sofrer? Que está se passando contigo, Senhor?
- Eu vou para o Absoluto.
- Bem, foste advertido!
O Nirvana tem ciclos de atividades e ciclos de profundo repouso.
A senda do dever longa e amarga é diferente. Implica em renúncia total, porém conduz-nos
diretamente ao Absoluto.
Pacientemente continuei a marcha pela senda rochosa que conduz à libertação final”.
Terminadas as Iniciações de Fogo, Samael teve que levantar as Sete Serpentes de Luz,
conhecidas como Iniciações Venustas, onde os corpos solares devem ser cristificados
alcançando assim a perfeição na Maestria.
Ao final das Iniciações Venustas teve que passar internamente pelo drama do Gólgota, ou seja,
a Morte na Cruz tal qual o Cristo teve que passar, com a consequente descida aos nove círculos
inferiores para resgatar a consciência aprisionada dentro dos átomos negros, tudo conforme já
demostramos no primeiro capítulo deste trabalho.
Depois desse processo o Iniciado ressurge com o corpo totalmente transformado pelo trabalho
de Alquimia sexual.
Samael passou por essa experiência no dia 27 de outro do ano de 1954.
CHAMA SAGRADA
O outro instrumento utilizado pelos Mestres Ascensos para acelerar a evolução da humanidade
é a utilização da poderosa energia da chama violeta para a transmutação das negatividades.
A esse respeito os Mestres teriam declarado: “A dispensação permitindo que a chama violeta
fosse posta à disposição dos discípulos neste século foi concedida pelos Senhores do Carma
porque Saint Germain compareceu perante esse augusto conselho para advogar, como
defensor da humanidade, a causa da liberdade.” “A chama violeta perdoa à medida que liberta,
consome à medida que transmuta, elimina os registros do carma do passado (saldando assim
as vossas dívidas para com a vida), uniformiza o fluxo de energias entre vós e os outros, e
impele-vos para os braços do Deus vivente.”
“Venho esta noite, em nome de Deus, para declarar a todos os homens que a vida eterna é
mantida pelo poder da chama violeta! Compreendeis o que isso significa, amados?
Significa que o uso da chama violeta e do fogo sagrado dá a todos os homens o passaporte
para a vida eterna, e não há outro meio de obterem a liberdade.
CHAMA TRINA
Ao chegar em Shamballa, Sanat Kumara invocou a Chama Trina (Azul, Dourada e Rosa), que
representa Poder, Sabedoria e Amor, a ação vibratória do Planeta Vênus, que nunca havia sido
invocada antes na Terra, e que então foi impressa no coração de cada ser humano vivente na
Terra. Foi o primeiro passo para a salvação da humanidade. As flores, as árvores e o
Elementais ganharam novo ânimo e no coração do homem brilhou uma nova esperança. A
Terra voltou a brilhar.
A Chama Trina, que é a Chama de Cristo dentro do coração de cada ser humano, é composta
de três pétalas e representa três qualidades divinas: amor, sabedoria e poder – imprescindíveis
para a obtenção do equilíbrio e da iluminação. A pétala rosa representa o amor incondicional, a
azul o poder de Deus em nossas vidas e a dourada nos habilita com a sabedoria Divina. Sem
sabedoria não podemos ministrar o amor e muito menos o poder.
A mônada da sabedoria da Chama Trina. A Luz que vivifica todos os seres. O poder que
evidencia a vitória. A chama que flameja a ressurreição de cada ser encarnado na Terra hoje.
Assim é. Por todo sempre. Na glória excelsia de Deus Pai-Mãe em ação.
Visualizamos a Chama Trina de nosso coração expandindo-se e formando uma bela aura de
três cores e três metros em todas as direções. À nossa direita vemos a cor azul da VONTADE
DIVINA. À nossa frente, a cor dourada – a DIVINA ILUMINAÇÃO. À nossa esquerda, a cor
rosada – o AMOR DIVINO.
ANCORAGEM DA CHAMA TRINA:
EU SOU Amor... EU SOU Amor... EU SOU Amor Que tudo envolve na Chama Rosa
EU SOU a Fé... EU SOU a Fé... EU SOU a Fé Que tudo movimenta no Raio Azul
EU SOU a Sabedoria... EU SOU a Sabedoria...
EU SOU a Sabedoria Que tudo conhece na Luz Dourada.
Toda criação que esteja de acordo com seu próprio Plano Divino tem em seu Centro-Coração
um Átomo Permanente - um verdadeiro Átomo da Chama de Criação do proprio Sol.

Terra voltou a brilhar.
A Chama Trina, que é a Chama de Cristo dentro do coração de cada ser humano, é composta
de três pétalas e representa três qualidades divinas: amor, sabedoria e poder – imprescindíveis
para a obtenção do equilíbrio e da iluminação. A pétala rosa representa o amor incondicional, a
azul o poder de Deus em nossas vidas e a dourada nos habilita com a sabedoria Divina. Sem
sabedoria não podemos ministrar o amor e muito menos o poder.
A mônada da sabedoria da Chama Trina. A Luz que vivifica todos os seres. O poder que
evidencia a vitória. A chama que flameja a ressurreição de cada ser encarnado na Terra hoje.
Assim é. Por todo sempre. Na glória excelsia de Deus Pai-Mãe em ação.
Visualizamos a Chama Trina de nosso coração expandindo-se e formando uma bela aura de
três cores e três metros em todas as direções. À nossa direita vemos a cor azul da VONTADE
DIVINA. À nossa frente, a cor dourada – a DIVINA ILUMINAÇÃO. À nossa esquerda, a cor
rosada – o AMOR DIVINO.
Toda criação que esteja de acordo com seu próprio Plano Divino tem em seu Centro-Coração
um Átomo Permanente - um verdadeiro Átomo da Chama de Criação do proprio Sol.
Para um ser individualizado como para o próprio planeta. A afinidade Divina original entre o
Átomo Permanente de cada ser humano e o do planeta Terra permanece em equilíbrio durante
a evolução conjunta, para então voltarem ao Coração da Chama Única, desde a qual ambos se
originaram".
Para os Seres individualizados, o átomo permanente é o "vaso receptor" ou "Câmara
especialmente criada" , no qual A Presença "EU SOU" irá projetar uma porção de Sua própria
Imortal e Vitoriosa Chama Trina Cósmica para encarnar-se no mundo da forma.
Quando um Ser Divino escolhe encarnar-se, A CHAMA TRINA projetada do Ser de Fogo Branco
(através da Presença "EU SOU") e o ÁTOMO PERMANENTE, que irá ser a sua câmara, são
unidos em uma grande Cerimônia, envolvendo os Deuses-Pais, o Manú da Raça, os Diretores
da Forma e o Espírito Santo, cujo Alento de vida nesta união é feito tanto nos Reinos da Luz
quanto no momento real do nascimento no plano da terceira dimensão."
o homem individualizado, originalmente de pé ante Deus como um Ser de Fogo Branco, tinha a
forma de um círculo de Luz perfeito. Com a divisão da forma de Fogo Branco em dois,
formando um par, cada metade deste ser manifestou-se como uma presença “EU SOU”,
individualizada no coração do Grande Sol Central.
A Chama que está no meu coração é a mesma Chama que está no centro da Terra, esta chama
está dentro de um Átomo chamado ‘‘permanente
Um processo semelhante desdobrou-se quando este planeta teve início.
Os Elohim - Os Construtores da Forma - criaram este orbe através dos sete degraus da
Precipitação, O ponto focal para Suas Energias magnéticas criarem o Campo de Força
Planetário Permanente, foi o Átomo Permanente Planetário.
A Chama da Vida foi projetada dentro dele desde o "Mais Alto", a fim de dar vida a esta
plataforma elemental.
Este Átomo Permanente Planetário é o ponto de encontro dos Raios Masculinos e Feminino
saídos do Coração do Sol. Dentro deste Cadinho de Desejo Divino foi então projetada uma
porção da Imortal e Vitoriosa Chama Trina da Vida desde o Ser de Fogo Branco Cósmico,
vivificando a evolução e manutenção deste planeta físico Terra."
Portanto a Chama Trina do centro da Terra, é um Eterno Sol de Igual Pressão ao Sol físico que
você conhece.''
Através da Chama Trina contida no Átomo Permanente projeta exteriormente as Diretrizes
Divinas que sustentam e mantém o planeta físico, penetrando todas as coisas com a Luz de
Deus, particularmente o elemento Terra em si.
Abrindo o portal entre o externo e o interno.
Este elemento, o mais denso de todos, é o suporte de todos os outros, principalmente na
formação da "Taça" para o elemento água, que é o maior elemento em evolução, pois a Terra é
um planeta de água."
Este Átomo Permanente Planetário é o ponto de encontro dos Raios Masculinos e Femininos
saídos do Coração do Sol.
Dentro deste Cadinho de Desejo Divino foi então projetada uma porção da Imortal e Vitoriosa
Chama Trina da Vida desde o Ser de Fogo Branco Cósmico, vivificando a evolução e
manutenção deste planeta físico Terra."
Tanto para um ser individualizado como para o próprio planeta.
A afinidade Divina original entre o Átomo Permanente de cada ser humano e o do planeta Terra
permanece em equilíbrio durante a evolução conjunta, para então voltarem ao Coração da
Chama Única, desde a qual ambos se originaram".
A Chama Trina é a união de três chamas: azul, dourada, rosa. A Chama do Cristo dentro do
coração encarna as mesmas qualidades de amor, sabedoria, e dá poder àquela manifestação
no coração do Todo-poderoso, no coração de sua Presença EU SOU , e no coração de seu Cristo
Pessoal.

equilíbrio destas Três Qualidades Divinas é muitas vezes denominado "O Poder de Três Vezes
Três".
Também correspondendo com a trindade do corpo, mente e alma, a Chama Trina arde as
necessidades materiais do homem para poder percorrer o corpo (a fé e a benevolência do
intento divino); sabedoria para nutrir a mente (iluminação e o uso correto do conhecimento da
Lei); e amor para cumprir o destino da alma em manifestação exterior consciente (uma
compaixão justa e misericordiosa que sempre é recompensada através da realização criativa
individual).
A chama dentro do coração é seu enfoque pessoal do fogo sagrado. É sua oportunidade para se
tornar o Cristo. É o potencial de sua Divindade esperando para estar dentro de sua
humanidade. É comumente denominada Chama Crística, uma incorporação da atividade do
Santo-Ser-Crístico que Jesus chamava: " O Pai em Mim".
Durante as primeiras três idades douradas antes da partida da inocência do homem, o cordão
cristalino tinha nove pés em diâmetro e a Chama Trina envolvia a sua forma. A fonte de
energia do homem era literalmente ilimitada e a consciência do seu Cristo envolvia tudo.
Depois da queda, foi reduzida a oportunidade do homem para exercitar o seu livre arbítrio.
Através do édito cósmico, a Chama Trina foi reduzida a um décimo-sexto de uma polegada em
altura.
Como a Chama de Iluminação expande sua consciência interior, envolve seu ser gradualmente
até Deus, que com a santa sabedoria, é empossado no altar de seu coração. Mas com cada
aumento de sabedoria, o poder e a plumas de amor têm que subir também pela ordem de sua
devoção; outra sabedoria não será retida.
Igualmente, com cada poder tem que vir a aquisição da sabedoria e têm-se que amar em
equilíbrio perfeito. Também assim, o amor só é atualizado por uma manifestação equivalente
de poder e sabedoria.
Reconhecer aquele equilíbrio é a chave dourada para a Cristicidade; você tem que entender
que você não pode conhecer por você e não pode trazer em manifestação aquilo que você não
percebeu primeiro dentro da chama trina, como o resultado de sua experiência exterior e
interna em Deus.
Comece visualizando chama trina ardente dentro de seu coração, um décimo-sexto de
polegada em altura, lacrada dentro da câmara secreta de seu coração. Então assista à sua
expansão, expansão, expansão, enquanto você medita no Amor:
Oh meu Deus! Eu humildemente invoco a expansão ao longo de meu ser e mundo, de Suas
qualidades de Amor Divino - Sabedoria, Poder, Liberdade, Compaixão, Tolerância, Perdão,
Paciência, Benevolência, Unidade, Fraternidade, Tato, Diplomacia, Cultura, Beleza, Perfeição, e
Auto-domínio. Eu peço para ser ensinado por Sua Capacidade, para aumentar o Bem nos
membros da raça humana, ajudar cada um a cumprir o seu plano divino, a liberar e
desenvolver meus próprios talentos individuais e poderes, harmonizar, elevar, purificar e
aperfeiçoar meu mundo de sentimento e de meus irmãos. Ser uma constante para amar toda a
Vida livre. Eu decreto, eu aceito, e eu SOU a imagem e manifestação de Seu Amor e Vida, meu
Pai Amado. Use minha corrente de vida para canalizar Suas bênçãos para toda a vida na terra
e magnificar o Senhor de forma que todos possam ver e possam saber que a Luz de Deus que
nunca falha é a Chama Trina ardente batendo dentro de meu coração!
Seu coração é um dos presentes escolhidos por Deus. Dentro dele há uma câmara central
cercada por um campo de força e de tal luz e proteção que nós chamamos isto de um intervalo
cósmico. É uma câmara separada desta substância, e não há sonda que possa descobrir isto.
Ocupa, simultaneamente, não só a terceira e quarta dimensão, mas também outras dimensões
desconhecidas ao homem. É assim conectado o ponto do poderoso cordão de cristal de luz que
desce de sua Presença de Deus para sustentar a batida de seu coração físico que lhe dá vida e
propósito e integração cósmica.
Você não precisa entender um idioma sofisticado ou postulação científica, o como, o porque e o
portanto, desta atividade. Esteja contente em saber que Deus está lá e que há dentro de você
um ponto de contato com o Divino, uma faísca de fogo do próprio coração do Criador que é
chamado de Chama Trina ardente de Vida. Lá queima a essência da trindade do amor,
sabedoria, e poder. Cada reconhecimento feito diariamente à chama dentro de seu coração
ampliará o poder e iluminação de amor dentro de seu ser. Cada atenção produzirá uma
sensação nova de dimensão por você, se não exteriormente, aparente, então
subconscientemente manifesta dentro dos envoltórios de seus pensamentos internos.
Não negligencie, então, seu coração, como o altar de Deus. Não negligencie o sol de seu ser
manifesto. Tire de Deus o poder de amor e O amplie dentro de seu coração. Então envie para
fora, no mundo, a grandeza, como o bastião que superará a escuridão do planeta e diga:
OBS - O texto em azul foi proibido pela Sumit Lighthouse. Acreditamos que o que é Divino
pertence ao Universo.
EU SOU a Luz do Coração

Para apagar todos os erros
E todas as barreiras derrubar.
Eu SOU o poder do Amor Infinito,
Que se expande até alcançar
A vitória no Mundo que não tem fim!
“Com este presente de liberdade infinita, eu lhe dou minha promessa sem fim de lhe ajudar a
encontrar sua liberdade imortal para que você nunca determine se render e para que nunca
retroceda. Lembre-se de que, contanto que você esteja de frente para a Luz, as sombras
sempre estão atrás. E a Luz está lá, também, para tudo transmutar”.
SAINT GERMAIN
Toda criação que esteja de acordo com seu próprio Plano Divino tem em seu Centro-Coração
um Átomo Permanente - um verdadeiro Átomo da Chama de Criação do proprio Sol.
Tanto para um ser individualizado como para o próprio planeta.
A afinidade Divina original entre o Átomo Permanente de cada ser humano e o do planeta Terra
permanece em equilíbrio durante a evolução conjunta, para então voltarem ao Coração da
Chama Única, desde a qual ambos se originaram".
Dentro de meu coração possui uma chama do próprio Sol e que o Planeta Terra também possui
uma chama igual.
"O Átomo Permanente" é o Verdadeiro Átomo de Substância Pura do Corpo de Eterna Luz do
Deus-Pai-Mãe.
É um corpo de cintilante Luz Eletrônica, continuamente movendo padrões de prodigiosa Força
Cósmica, livre de restrição de forma. E rodopiando em Si Mesma, com intensa energia, ryllis,
como que canta uma poesia, como oceanos e rios de Fogo Sagrado!"
Com grande sacrifício de Amor, acontece uma Cerimônia no interior do Sol, quando uma
pequena porção vinda do Corpo de Eterna Luz dos Deuses-Pais é projetada para fora e
abaixada até uma vibração que permita à densidade da forma unir-se em volta Dela. Isto é o
"Átomo Permanente".
Para os Seres individualizados, Ele é o "vaso receptor" ou "Câmara especialmente criada" , no
qual A Presença "EU SOU" irá projetar uma porção de Sua própria Imortal e Vitoriosa Chama
Trina Cósmica para encarnar-se no mundo da forma.''
Quando um Ser Divino escolhe encarnar-se, A CHAMA TRINA projetada do Ser de Fogo Branco
(através da Presença "EU SOU") e o ÁTOMO PERMANENTE, que irá ser a sua câmara, são
unidos em uma grande Cerimônia, envolvendo os Deuses-Pais, o Manú da Raça, os Diretores
da Forma e o Espírito Santo, cujo Alento de vida nesta união é feito tanto nos Reinos da Luz
quanto no momento real do nascimento no plano da terceira dimensão."
Os Deuses-Pais prepararam o Átomo Permanente (magnetizando a forma) os elementos que
irão se formar em volta Dele, e o próprio e glorioso Ser de Fogo Branco , provedor de todas as
oportunidades de experiência e mestria em seus Reinos de Luz, como da expansão de Suas
Fronteiras de Perfeição dentro do Reino da forma!"
Com a divisão da Forma de Fogo Branco em dois, formando um par, cada metade deste Ser
manifestou-se como uma Presença "EU SOU" individualizada no Coração do Grande Sol Central.
Deve-se compreender que a Chama, que originalmente descendeu do Corpo de Fogo branco
como um círculo completo, é composta de Dois Raios Gêmeos, um dos Complementos
manifestando-se como a Natureza Masculina da Divindade, e a outra como sua Natureza
Feminina."
A Chama que está no meu coração é a mesma Chama que está no centro da Terra. Esta chama
está dentro de um Átomo chamado permanente.
Um processo semelhante desdobrou-se quando este planeta teve início. Os Elohim - Os
Construtores da Forma - criaram este orbe através dos sete degraus da Precipitação, O ponto
focal para Suas Energias magnéticas criarem o Campo de Força Planetário Permanente, foi o
Átomo Permanente Planetário.
A Chama da Vida foi projetada dentro dele desde o "Mais Alto", a fim de dar vida a esta
plataforma elemental.
Assim a Terra também começou com uma porção do Corpo de Deus-Pai-Mãe abaixado em
Vibração, tornando-se um Cadinho de Amor Divino (O Poder coesivo do Universo), o qual
magnetizava os elementos durante a criação do planeta."
Este Átomo Permanente Planetário é o ponto de encontro dos Raios Masculinos e Feminino
saídos do Coração do Sol.
Dentro deste Cadinho de Desejo Divino foi então projetada uma porção da Imortal e Vitoriosa
Chama Trina da Vida desde o Ser de Fogo Branco Cósmico, vivificando a evolução e
manutenção deste planeta físico Terra."
Portanto a Chama Trina do centro da Terra, é um Eterno Sol de Igual Pressão ao Sol físico.
Através de Sua Chama Trina contida no Átomo Permanente projeta exteriormente as Diretrizes

'Tudo a seu tempo. Sua Divina presença "EU SOU", oportunamente recordará cada uma de
nossas palavras, porque a Terra estará vivendo uma grande necessidade de conscientização da
Unidade da Vida e um Momento Cósmico que é parte de um Plano Divino maravilhoso.''
LANTO E A CHAMA SAGRADA
Depois do afundamento da Atlantida ( cataclismas em :800.00 mil anos; depois 200.000 anos;
depois 80.000 anos )e do desaparecimento de sua última ilha - Poseidonis em 9.564 A.C,
citada por Platão, que se afundou também em etapas, muitos adeptos e sacerdotes do FOGO
SAGRADO levaram as CHAMAS para outras partes da Terra.
Era um ritual altamente necessário, uma vez que as CHAMAS focalizavam certas qualidades da
Consciência de Deus em prol do Planeta e dos seus povos .
LANTO foi e é um Mestre do Poder da Precipitação.Um processo alquímico de atrair luz e
substância cósmica do Universal, fazendo-a materializar numa forma física ( uma matriz
material predeterminada) através da Ciência da Palavra Falada.
Lanto encarnou mais tarde como um governante da China e como um contemporâneo de
Confúcio ( 551-479 A.C). Depois de sua ascensão, aceitou o cargo de Mestre Presidente do
Conselho do Royal Teton a fim de trazer ao mundo ocidental a chama da Ciência , da
Tecnologia, da Cultura da Mãe e do respeito à vida.
Mestre Lanto, de coração Venusiano, foi um dos primeiros guardiães da Chama e ajudou a
SANT KUMARA na construção de SHAMBALLA.Ele veio trazer a luz na sua missão ao Planeta
cuja humanidade se desumanizara e havia perdido o fogo original e a inteligência que animava
a sua divindade.
LANTO adorava tanto a chama trina no coração que o brilho intenso dessa centelha divina
podia ser vista através que um brilho- um halo dourado- que envolvia seu peito.
Ao longo dos séculos XIX e XX, Lanto deu seu fiel apoio aos esforços de Saint Germain para
libertar a Humanidade através da divulgação dos Ensinamentos dos Mestres Ascensos sobre a
Presença EU SOU e o FOGO VIOLETA.
A TRANSMISSÃO DAS CHAMAS
Vamos examinar o coração de um corpo, o seu movimento ou a sua atividade.
De um dos lados do coração, encontra-se a aurícula, palavra derivada do grego, que significa
Oráculo: recepção central.
Do outro lado achas-se o ventrículo e significa: sangue vital e energia correm pelo corpo todo.
Vede portanto como a atividade dual do coração pode tornar-se uma só.
Desejo que compreendais o seguinte: podeis usar em vossos quatro corpos inferiores uma
imensurável potência,
se souberdes aproveitar e dominar conscientemente a vossa respiração.
Eu vos digo: Se dominardes a respiração, podereis atrair ao vosso coração a substância de
vosso corpos emocional, mental, etérico e físico e purificá-las no centro do coração. E na
expansão dessas Chamas (pela exalação de vossa respiração) podereis carregar,
conscientemente, cada um dos quatro corpos inferiores com as Divinas Qualidades e valores
que jazem no Coração do Fogo Sagrado.
Na inalação das Chamas dos Santuários segue-se o mesmo sistema. Em vosso coração, achase a Divina Imorredoura Chama Trina.
Portanto, em vosso coração existe a potência ou força latente da chispa de cada Virtude Divina,
de Todos os Santuários, de todos os Astros do Espaço Cósmico,
inclusive a Força da Ressurreição.
Possui o vosso coração menos potência de ressurreição do que a semente de um narciso ou de
uma aparente adormecida semente de trigo?
Quando vos unis conscientemente com a total reserva de Forças Cósmicas da chama da
Ressurreição, vós inalais na Chama de vosso coração e depois expandis esta Ressurreição,
através de vossos 4 corpos inferiores. Isto vos dará um antegozo da Vida Eterna.
CONEXÃO COM A CHAMA
O Santo Ser Crístico de cada pessoa é Puro, Perfeito e Divino. Vossa individualizada Presença é
Pura, Perfeita e Divina. E toda a acumulada reserva que, há eons, usastes e aplicastes,
construtivamente, e que está armazenada em vosso corpo causal, é igualmente Pura, Perfeita e
Divina. Quando nos apresentamos aos não ascensionados, àqueles que querem sentar-se aos
pés do Mestres, devemos em primeiro lugar, ocupar-nos com a alma e com as várias camadas
que a envolvem.
Estas camadas que não deixam passar a luz são as causas que, durante certo tempo,
restringem a irradiação da Luz da Presença, impedindo vossa liberdade financeira, vossa
completa saúde, beleza e eterna juventude e todas as grandes forças criativas e liberdades
divinas cujo uso tanto almejais e que são vossa natural herança.

A TRANSFERENCIA DA CHAMA SAGRADA PARA LUXOR
Ao aproximar-se a decadência da cultura perfeita de Atlântida, devido ao mau uso e aos fins
egoísticos da energia de suas invocações, a Grande Fraternidade Branca planejou a
transferência dos diversos Focos de Luz do Fogo Sagrado para locais protegidos em outros
pontos da Terra, antes que o continente submergisse nas profundezas do mar.
As diversas virtudes divinas inerentes às Chamas eram muito sensíveis e perfeitamente
visíveis.
Essas Chamas, conservadas nos maravilhosos templos de Atlântida, e consagradas à cura,
iluminação, fé e suprimento, eram ainda acrescidas com muitos outros benefícios.
Sempre foram muito solicitadas por peregrinos que almejavam estes atributos divinos; os
visitantes eram então empregnados da essência de algumas Chamas para também
transmitirem suas virtudes aos familiares e amigos.
E a Chama da Ascensão era uma delas!
Antes de submergir um dos últimos remanescentes de Atlântida, a Ilha de Poseidon, foi
ordenado a alguns de seus sacerdotes e sacerdotisas (naquela época ainda não ascensionados)
que tinham o privilégio de sustentar as Chamas no templo sagrado, levá-Las a outro local. Ao
Bem-Amado Seraphis Bey (então um sacerdote) foi confiada a responsabilidade de transportar
a Chama da Ascensão de Atlântida para Luxor, no Egito.
Seraphis Bey e Seus auxiliares viajaram em barco aberto, navegando quatrocentas e oitenta
milhas; depois subiram o rio Nilo até Luxor, onde foi erguido um Foco de Irradiação.
Durante essa perigosa viagem alimentavam a Chama com o próprio hálito e protegiam-Na com
seus corpos. Navegaram contra o fator tempo, porque sabiam que o momento cósmico não
espera pelo homem. Apenas haviam chegado com a preciosa Chama às margens do Egito,
quando a Terra começou a tremer, indicando com isso que a Ilha de Poseidon havia
submergido. A alegria de contemplar a Chama (que ainda emitia raios luminosos) misturava-se
um sentimento de tristeza pela perda da ilha submersa e de tudo o que lá haviam amado,
assim, como a saudade de alguns irmãos que também haviam sido encarregados de retirar a
Chama, porém não conseguiram terminar a viagem.
Seraphis Bey e Seu Grupo recomeçaram o ritmo, em Luxor, magnetizando, sustentando e
expandindo a Chama da Ascensão. O Bem-Amado Seraphis Bey encarnou-se várias vezes no
Egito, a fim de servir a Sua Amada Chama.
Com o passar dos tempos, Ele construiu um templo maravilhoso para abrigar a Chama
Sagrada. Passaram-se séculos e o Egito caiu na “era das trevas”. O Templo da Fraternidade
Branca, por razões de segurança, foi “tornado invisível”, de modo que, atualmente, só é
possível ver um edifício branco que constitui a entrada da galeria subterrânea onde se encontra
a Chama da Ascensão e através da qual se chega à presença da venerável Irmandade de
Seraphis Bey.
COMO UTILIZAR A CHAMA VIOLETA
Mantende vossa atenção calma e concentrada.
Senti passar a Chama Violeta pelo corpo até que a alegria e a felicidade de seu poder comecem
a vos tornar mais leves e à vontade...
Acalmai-vos internamente e senti que ela é a Misericórdia Divina; sua grande pureza de amor
vem a vós e consome toda partícula de substância que nunca produz a perfeição.
Considerai que o amor da Chama Violeta gosta de retirar de vós toda substância que não é de
uma pureza eterna.
Então amareis cada vez mais esta Chama Violeta.
E quanto mais a amardes, mais ela vos amará e por seu amor retirará de vós toda a substância
que parece ser uma limitação para vós.
Assim, quanto mais a utilizardes, mais ela vos abençoará.
Quanto mais vos parecer real e quanto mais a empregardes para outros além de vós, mais ela
vos elevará.
A transmutação é uma alquimia há muito buscada pelos pesquisadores. Muitos cientistas
doaram vidas inteiras à procura da pedra filosofal e outros mais se desviaram do caminho
quando faltava bem pouco para entenderem a verdade.
Atualmente, o conhecimento da Chama Violeta e de seu uso prático está sendo espalhado
livremente por todo o vosso orbe, numa tentativa de acelerar a vibração da Bem-Amada Virgo
(=terra), da qual fazeis parte.
Esse conhecimento, que antigamente era guardado a sete chaves pelas seitas iniciáticas, está
sendo outorgado amorosamente pela Grande Fraternidade Branca, a fim de que vós próprios,
cada vez em maior número, possais desvelar a luz de vosso planeta, no menor espaço de
tempo possível.
Essa grande oportunidade que as emanações de vida estão tendo ajudá-los-á a esgotarem
tanto o carma pessoal, quanto o grupal e o planetário.
Entretanto, não pensem que esse conhecimento esotérico é confiado a qualquer pessoa. Muitos

isso. Portanto não façais "ouvido de mercador" aos nossos ensinamentos, não sejais "os porcos
a quem não devem atirar pérolas". Tendes suficiente capacidade para avaliar a importância de
tudo que fazeis em vosso plano. Vossa encarnação teve o sentido de contrabalançar a trevas
atuais com vossa Luz.
Auxiliai vosso planeta e sua humanidade. Estareis auxiliando a vós próprios.
Transmutai tudo que não serve à Luz.
Eu estou sempre ao vosso dispor
Saint Germain
INVOCAÇÕES
Na década de 40, foi repassada pelo Mestre Djwal Khul a discípula Alice Bailey, a Grande
Invocação, como preparação para chegada do Cristo Cósmico. Após esse período, que hoje já é
verdadeiro na Terra, foi repassada a Invocação Maior para dar suporte a Missão do Cristo e
guia para cada um dirigir a atenção aos Protetores Invisíveis, nas horas de incerteza.
É de grande importância serem pronunciadas, com toda força do Amor, diariamente:
A GRANDE INVOCAÇÃO
Do Ponto de Luz na Mente de Deus
Flua Luz à mente dos homens
Que a Luz desça a Terra
Do Ponto de Amor no Coração de Deus
Flua Amor aos corações dos homens
Que o Cristo volte a Terra
Do Centro onde a Vontade de Deus é conhecida
Guie o Propósito as pequenas vontades dos homens
O Propósito que os Mestres conhecem e a que servem
Do Centro a que chamamos raça dos homens
Cumpra-se o plano de Amor e Luz
E mure-se a porta onde mora o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder.
Restabeleçam o plano divino na Terra!
INVOCAÇÃO MAIOR
Da presença sublime em nossos corações
Ó Cristo, Ó Redentor.
Recebe a chama ardente do nosso grande amor
Da presença real que coroa as nossas mentes
Ó Cristo, Ó Potentado.
Acolhe a Luz nascente e o poder despertado
Do tímido embrião da nossa inteligência, Ó Redentor, Ó Santo,
Fabrica Teu bordão, manda tecer Teu Manto.
Porque queremos fechar para sempre a porta ao mal
Ó Cristo, Ó nosso Irmão.
Mostra-nos Tua face e estende-nos a mão
Que a Luz, o Amor e o Poder do Pai.
Se manifeste por Teu intermédio
Sobre nós, em nós e por nós.
Eternizando o Plano sobre a Terra!
ORAÇÃO DO MESTRE LANTO
Em nome do Todo-Poderoso,
Eu levanto-me para desafiar a Noite,
Para erguer a Luz,
Para ser um foco da consciência de Gautama Buda!
EU SOU a chama do lótus de mil pétalas!
E venho levá-la em seu nome!

a consciência de anjos,
Mestres, Elohim, centros solares,
E de toda a Vida
Que é a Presença do EU SOU de cada um !
Reivindico a Vitória em nome de Deus.
Reivindico a Luz da chama solar.
Reivindico a Luz ! EU SOU a Luz !
EU SOU A VITÓRIA! EU SOU A VITÓRIA!
Da Mãe Divina e da Divina Criança,
E a vitória que exalta a coroa da vida e dos doze focos estelares que se regozijam de ver a
salvação do nosso Deus bem dentro da minha coroa,
Em Pleno centro do Sol de Alfa .Está Feito !
DECRETO DA CHAMA BRANCA
Decreto da Chama Branca
Eu (falar o nome), venho na presença dos Grandes Seres da Luz convicto do que eu quero e
desejo realizar em minha vida. Desejo que somente a verdade se manifeste de forma concreta
em minha vida e em meu mundo. É meu Real desejo continuar servindo à Luz. por intermédio
dessa vibração, quero ser iniciado, recebendo as bênçãos da chama da Ascenção. Desejo me
unir a outros Planetas e aos meus irmãos Cósmicos. Que os meus corpos sejam Purificados, e
tudo o que é ilusão em mim, se desfaça já, agora, e eu enxergue somente a Luz. Que os meus
campos: mental e emocional ganhem o equilíbrio. Oh Amado Mestre Seraphis Bey, Amada Isis,
Arcanjos Gabriel e Esperança, Claire e Astréa, seres da chama Branca derramem sobre mim
um jato de Luz para que eu seja envolvido nessa Eterna Proteção e Eterna Sabedoria. Aceito
meu corpo como um instrumento e nada mais que isto. Aceito que Deus está se manifestando
em mim, através de mim. Eu Sou um templo Sagrado e meus olhos serão daqui pra frente dois
faróis que iluminarão todos os caminhos, principalmente o caminho mais curto que dá acesso
ao coração de Deus. Prometo espalhar a verdade. Prometo me tornar bom a cada dia. Prometo
fazer o bem e jamais farei, ou direi, ou pensarei algo que macule a Sagrada Presença Eu Sou.
Prometo e com a ajuda do Amado Mestre, realizar o Plano Divino e perseverar no caminho
indicado pelo meu Mestre. Se eu falhar, merecerei ser punido e aceitarei o castigo sem
reclamar e sem questionar, porém se conseguir, que eu sinta a Paz, a alegria, o amor, e
perceba todo o tesouro que o céu coloca nas minhas mãos e eu consiga através da Pura
Telepatia, travar diálogo com os Grandes Seres. Amor e Luz Eu Sou. Eu Sou. Eu Sou. Assim
Foi. Assim É. Assim Será.
Amém.
PURIFICAR POR MEIO DA RESPIRAÇÃO
1.Extraí, conscientemente, de vosso corpo emocional, por meio da maravilhosa respiração,
toda substancia impura e enviai-a à maravilhosa Chama que jaz em vosso coração.
2.Sustentai a respiração dentro dessa Chama e visualizai por meio do pensamento dirigido, a
impura substancia a ser transformada no Fogo Sagrado.
3.No ato de exalar enviai de volta ao vosso corpo emocional toda a substancia já transformada
e purificada pelas Chamas. Procurai sentir isso profundamente em vosso corpo emocional.
4.O próximo passo é sustentar a expiração e, conscientemente, extrair do fogo Sagrado de
vosso coração, esse sentimento ascensionado e, com toda convicção, enviá-lo ao mundo
externo, envolvendo toda a humanidade, justamente com a necessária qualidade com a qual
quereis abençoar a Vida e o mundo.
A SAGRADA RESPIRAÇÃO
Se logo de imediato não conseguirdes dominar a disciplina da respiração, não deveis vacilar
nem desanimar. Mas se fordes perseverantes e quiserdes usar o Fogo Sagrado para purificar os
vossos defeitos, deveis observar dois itens:
1.A Chama de vossos corações ira crescer. Vossos exercícios irão fazê-la cada vez maior, até
abranger e tocar toda a circunferência periférica de vosso veículo, até o limite externo de vosso
corpo emocional.
2.O consciente manejo da respiração trará os quatro corpos inferiores ao domínio das Camas lugar que sempre lhe pertenceu e de onde nunca deveria ter saído.
Sendo desejo expresso de Maha Chohan, dou-vos os ensinamentos concernentes à Sagrada

Suprimentos ou abundância são limitados pelas sombras que se encontram em alguns dos 4
corpos inferiores.
Tudo isso vos mantêm afastados da auto-iluminação e da autoconciência que vos possibilita ser
um ser Precipitado de Luz, isto é, formado pela Luz!
Quando com sinceridade e assiduamente aplicardes a Chama Violeta da Purificação,
experimentando-a com a respiração rítmica, mantereis assim, os vossos veículos em boas
condições e então ireis constatar que essas Forças são vossas, pertencem ao vosso Corpo
Causal.!
Vós, amados discípulos, ficaríeis maravilhados se pudésseis ver a quantidade de energia
sublimizada de vosso ambiente e da Terra pelos apelos formulados por vós. A própria energia
purificada foi absorvida pelo vosso Corpo Causal, onde está a espera para ser libertada por vós
e para vós, quando a oportunidade se oferecer ao Vosso Santo Ser Crístico.
Quando inspirais o hálito da vida,
sugais ritmicamente em cada respiração o Amor Divino com a verdadeira essência do Universo,
para o vosso bem estar.
Podeis alcança-la durante o tempo em que sustentais (reter) a respiração em vosso corpo,
enviando a cada parte dos 4 corpos que necessitem de ajuda.
Quando começais a estender essa consagrada respiração,
ela fluirá por vossos poros à atmosfera e será uma parte integrante da vossa maravilhosa
aura. Com a continuação dos exercícios, a vossa respiração se tornará cada vez mais forte;
podereis sem esforço, projetá-la à maior distância.
inalai, absorvei, estendei e projetai, para trazer a benção à vós e ao vosso próximo.
No Ocidente os discípulos não conseguem, em pouco tempo, realizar a contento esta
experiência. Mas o essencial é manter o ritmo desses exercícios da respiração. Isso é um
maravilhoso processo que vos fará progredir e vos trará equilíbrio.
Se várias vezes ao dia, e também a noite, antes de dormir, quiserdes dedicar alguns minutos
de vosso tempo a esses exercícios, ireis sentir considerável alivio de vossa tensão, pois esta
sempre aparece quando estais sob a pressão externa causada por contrariedades e desânimo.
O mundo conhece o provérbio: Dai-vos tempo para santificar-vos..."
Assim mesmo o preceito não é lembrado nem praticado; os próprios discípulos muitas vezes
esquecem esta máxima. Por isso vos digo, Meus amados discípulos: perseverai e dai-vos todo o
tempo que for necessário para realmente atingirdes a santidade: inalai o alento da Vida!
Observação: A respiração efetua-se com os lábios fechados, pelas duas narinas e
inaudivelmente, tanto na inspiração quanto na expiração.
Descrição da consciência que se deve manter nas 4 Fases e 8 Tempos:
4 Fases:
1.INALAÇÃO:
Fase de atração da Eenrgia Divina para o Ponto Focal do Santuário.
2.SUSTENTAÇÃO:
Fase de magnetização da energia divina sustentada no Santuário, quando ela é trabalhada
através dos apelos e visualizações.
3.EXPANSÃO:
Fase em que a Energia Divina conduzida pelos Anjos começa a expandir-se em todas as
direções.
4.IRRADIAÇÃO:
Fase em que a Energia Divina é projetada para o Planeta, abrangendo a humanidade como um
todo.
Tempos:
1. INALAR:
É absorver através da respiração as Virtudes contidas na Energia Divina escolhida para o
Mantran. (no exemplo acima foi a Azul)
2. SUSTENTAR:
Enquanto se sustenta a respiração, sentimos a Energia dDivina expandindo-se internamente
através dos nossos 4 corpos inferiores. (emocional, mental, etérico e físico)
3. EXALAR:
É expirar a Energia Divina, conscientes de que estamos distribuindo as Virtudes recebidas.
4. SUSTENTAR:
Enquanto é sustentada a expiração. as Virtudes Divinas exaladas por cada participante são
projetadas por todo o planeta.
SHAMBALA
Shambala, situada na esfera sutil sobre o Deserto Gobi, é considerado o maior e mais suntuoso
Centro de Luz espiritual da Terra. Há milhões de anos, ele foi construído fisicamente em uma

o Conselho Cármico tinha resolvido a dissolução da Terra, porque ela não tinha mais razão de
existir no Sistema Solar. Com seus auxiliares, ele se prontificou a salvar a Terra. A essa
atividade ele se dedicou durante eras, até que, há alguns decênios atrás, seu então aluno hoje GAUTAMA - se qualificou como seu sucessor e ele pôde voltar a Vênus, seu Planeta pátrio.
Aqui é guardado o poderoso Foco Ardente da Chama Trina para a Terra, que irradia para nós
humanos o equilíbrio do Caminho do Meio, ensinando por GAUTAMA, enquanto ele permanecia
na Terra como Buda - o equilíbrio de todas as Forças que partem dessa chama.
"Eliminem tudo que ainda existir em vocês em desejos e pensamentos humanos, purifiquem
seus corpos inferiores, antes de chegarem aqui, pois é um lugar consagrado" assim reza a
antiga mensagem.
Todos contribuem para aumentar a Chama de Shambala, que constitui o inesgotável elixir de
vida para nosso planeta pátrio. Toda vida é alimentada por ele.
Felizes e gratos proporcionamos ao nosso ambiente as bênçãos recebidas em Shambala e as
disseminamos cada vez mais sobre a Terra.
ORIGEM.
Esta palavra vem de “Sham” (sâncrito) e significa tranqüilidade. Os “puranas” hindus falam
sobre a ilha de Shambhala, descrevendo a existência dos habitantes deste prodigioso local,
como sendo abençoado, um lago de néctar.
Os puranas hindus datam, aproximadamente, do tempo em que foi escrito o Novo Testamento
bíblico.
Um livro da religião Bonn, a primeira religião do Tibete (2000 anos) possuía um mapa onde
essa região estava representada sob o título de “Terra de Shambhala” – século 7 da nossa era.
Livros hindus como o Kanjur e Tanjur, Branca Vaidurya, Anais Azuis (Deb-ther snon-pan),
Caminho de Shambhala (Lamying), Esfera de Shambhala (Shambhala Sin-bhod-pa) e várias
outras obras tibetanas, fundamentam a realidade de Shambhala. Shambhala é citada no
budismo Mayana (Tibete) que lhe concedeu o título de “Terra Maravilhosa”.
As primeiras menções a este misterioso país, no ocidente, foram feitas por dois padres
missionários católicos: Ètienne Cacella e Jean Cabral, há 350 anos. A fama de Shambhala,
segundo Andrew Thomas, pode ter influenciado alguns dos mitos ocidentais na era medieval,
como: Santo Graal e Preste João.
A fundadora da teosofia, Helena Petrovna Blavatsky, foi talvez, a mais célebre divulgadora de
Shambhala no ocidente, depois dos dois missionários católicos. No oriente, há 600 anos,
Tsong-Lhapa, o pilar do budismo tibetano, dentre informações precisas a respeito deste
enigmático local, divulgou o apelo à Paz Mundial, proveniente de Shambhala, para ser
relançado, dali por diante, no último quarto de cada século. Thomas escreveu Shambhala, no
“intuito de dar um modesto contributo a esse humanitário intuito”.
SANAT KUMARA E A CONSTRUÇÃO DE SHAMBALLA
Quando o planeta estava imerso em trevas, ele se ofereceu para sustentá-lo com sua própria
Luz e instalou a Chama Trina no coração dos homens
Sanat Kumara é um Grande Ser de Luz, Regente do Planeta Vênus, cuja população vive em
dimensões muito elevadas. É também é conhecido como Ancião dos Dias e Deus da Paciência.
Seu complemento divino é Vênus, co-regente do planeta Vênus.
Após a "queda do homem", a Terra cobriu-se de uma nuvem escura e seu quociente de luz caiu
tanto a ponto de as grandes hierarquias do universo se reunirem para decidir o destino dela, já
que não irradiava o mínimo de luz necessário para existir como planeta de evolução.
Nesse grande conclave cósmico, Sanat Kumara estava presente e, para espanto de muitos,
ofereceu-se para manter a Terra com sua própria luz até que as milhares de almas que aqui
estavam para evoluir atingissem um nível satisfatório de crescimento espiritual. Ele assumiu o
compromisso de só sair da Terra quando atingisse seu objetivo - além de preparar alguém para
deixar em seu lugar. Isso levou muitos eons (milhares de anos).
Antes da chegada de Sanat Kumara, 30 Kumaras vieram para preparar o planeta e construir
um local para recebê-lo: Shamballa, a Cidade Luz. Esses iluminados encarnaram muitas vezes.
Guiados por sonhos e intuições, foram construindo Shamballa para receber o grande Pai
Kumara.
A construção durou 900 anos, pois ela sofria ataques constantes e parte do trabalho caia or
terra. Seu projeto é a réplica da Shamballa Vênus. Foi construída de mármore branco, num
local da Ásia Central conhecido como Ilha Branca, que ficava num lago-mar sereno onde é hoje
o Deserto de Gobi, na Mongólia. Era um lugar suntuoso, com jardins e muitas flores. Podemos
ter uma vaga do que foi Shamballa a partir do Taj Mahal, construído muito tempo depois por
Mestre El Morya em uma de suas encarnações na India, inspirado na arquitetura da Cidade Luz.
Concluída a cidade sagrada, Sanat kumara veio com uma corte de mestres, anjos e arcanjos.
Uma grande cerimônia, que a Terra nunca tinha visto, aconteceu então. O Grande Kumara,
com o auxílio de mais três, ancorou na Terra a Sagrada Chama Trina. Um dos Kumaras invocou

oi uma grande momento cósmico, e muitos irmãos das estrelas se ofereceram como
voluntários para ajudar no grande projeto. Segundo os registros da Grande Fraternidade
Branca, 9000 seres vieram imediatamente dos reinos humano, angélico e dévico. Segundo
nossa contagem de tempo, Sanat Kumara e sua equipe permaneceram na Terra
aproximadamente 16 milhões de anos.
Shamballa é o maior foco de luz da Terra, que ajuda a manter o equilíbrio energético do
planeta. É é o lugar "onde a vontade de Deus é conhecida", como está escrito na Grande
Invocação.
Assim que se fixou em Shamballa, Sanat Kumara fundou a Grande Fraternidade Branca, com a
ajuda de dois grandes seres: Lord Gautama (conhecido mais tarde como "Buda" em sua
encarnação como Príncipe Sidartha) e Lord Maitreya, o Cristo Cósmico. A partir daí, a
Fraternidade Branca direcionou a evolução espiritual do planeta Terra sob a orientação maior
de Sanat Kumara até que, com a entrada da Era de Aquário, o Ancião dos Dias pôde voltar ao
seu planeta natal, já que a Terra já está no caminho sem volta da ascensão espiritual.
Segundo informações dos seres de luz da Fraternidade Branca e da Confederação
Intergaláctica, até o ano de 2012 do Calendário Gregoriano, a Terra terá dado seu salto
quântico para outras dimensões de luz.
PARA CONEXÃO COM SHAMBALLA
Para conectar-nos com Shamballa, sugerimos, em ambiente tranqüilo, com música suave,
respirar profundamente pelo menos 3 vezes e recitar:
A Grande Invocação
Do Ponto de Luz na Mente de Deus
Flua a Luz às mentes dos homens
Que a Luz desça à Terra
Do Ponto de Amor no Coração de Deus
Flua Amor aos corações dos homens
Que o Cristo volte à Terra
Do Centro onde a Vontade de Deus é conhecida
Que o Propósito guie as pequenas vontades dos homens
O Propósito que os Mestres conhecem e servem
Do Centro a que chamamos Raça dos Homens
Que se manifeste o Plano de Luz e Amor
E sele a porta onde se encontra o mal
Que a Luz o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra
(fazer o mantra OM três vezes)
Ancoragem da Chama Trina
EU SOUAmor... EU SOU Amor... EU SOUAmor
Que tudo envolve na Chama Rosa
EU SOU a Fé... EU SOU a Fé... EU SOU a Fé
Que tudo movimenta no Raio Azul
EU SOU a Sabedoria... EU SOU a Sabedoria... EU SOU a Sabedoria
Que tudo conhece na Luz Dourada
O REINO DE PRESTE JOÃO
Quem puder ter acesso aos mapas medievais, neles encontrará uma região designada “O Reino
de Preste João”, que ocupa o Turquestão, o Tibete e os Himalaias, incluindo-se nele o deserto
de Gobi.
No ano de 1145 um historiador, Otto de Freiseing, relatou a existência deste reino misteriosos,
que guardava estranhas semelhanças com o chamado Domínio de Hiarchas ( O Santo Mestre)
constante na biografia de Apolônio de Tiana, escrita pro Filostrato.
Otto Filostrato localizava este rêino – “de um rei sacerdote que vivia para além da Armênia e
da Pérsia no estremo oriente”.
O cronista Alberico das Três Nascentes, em 1165, acusa nas suas crônicas, o recebimento de
uma carta de Preste João, endereçada a Manuel I Comnene, basileu de Bizâncio.
Outros que foram agraciados com mensagens provenientes desta origem:
Frederico I – o Barba Ruiva , o imperador do Santo Império Romano – Germânico e os arquivos
do Vaticano ainda guardam várias destas mensagens, a maior parte delas não recebeu
publicação.
O papa Alexandre III, aos 27/9/1177, enviou uma carta “ao ilustre e magnífico rei das Índias”,
Preste João, e a enciclopédia Católica assentou que:
“A julgar pelos pormenores da carta, é certo que o destinatário não é uma personagem mítica”.

O reino mítico de Preste João se assemelha muito com as descrições feitas sobre Shambhala do
Norte: “dragões voadores” que trafegam nos ares levando pessoas para fora dos limites
terrestres ou a grandes distâncias.
Possuía a Fonte da Eterna Juventude e, graças a ela, diz-se que Preste João viveu 562 anos!
Este era um reino de sabedoria e paz que possuía outras maravilhas dignas da ciência-ficção.a
Pedra Mágica também se contava em seus pertences e ofuscava a vista, em cima de uma torre.
Era o tempo das Cruzadas e ao papa de Roma interessava muito, a aliança com tal reino e com
o seu rei, conseqüentemente.
As semelhanças com o reino de Hiarchas, descrito mil anos antes por Filostrato e já
mencionada neste texto, evoca até a situação geográfica de ambos os reinos, o Tibete, bem
como todas as maravilhas descritas pelo grego e outros testemunhos afins. Preste João, em
uma carta, se refere a estar circundado por um mar de areia: o deserto de Gobi?
“A situação primitivamente atribuída ao império de Preste João era na zona do deserto de Gobi,
onde ele vivia, nomeio de montanhas, num palácio encantado.
Se pedirdes aos iniciados orientais que descrevam esse paraíso do Norte chamado Dejung, ou
Shambhala, a misteriosa cidade dos adeptos, eles dir-vos-ão que fica no coração do deserto de
Goby. No remoto areal de Chamo, a Antiga Mãe, fica situado o Templo, o Governo Invisível do
Mundo”.
PROVAS
As primeiras menções a este misterioso país, no ocidente, foram feitas por dois padres
missionários católicos: Ètienne Cacella e Jean Cabral, há 350 anos. A fama de Shambhala,
segundo Andrew Thomas, pode ter influenciado alguns dos mitos ocidentais na era medieval,
como: Santo Graal e Preste João.
A fundadora da teosofia, Helena Petrovna Blavatsky, foi talvez, a mais célebre divulgadora de
Shambhala no ocidente, depois dos dois missionários católicos. No oriente, há 600 anos,
Tsong-Lhapa, o pilar do budismo tibetano, dentre informações precisas a respeito deste
enigmático local, divulgou o apelo à Paz Mundial, proveniente de Shambhala, para ser
relançado, dali por diante, no último quarto de cada século. Thomas escreveu Shambhala, no
“intuito de dar um modesto contributo a esse humanitário intuito”.
Desde a antiguidade, mitos, lendas e documentos guardados ciosamente em arquivos
importantes (os de Roma, por exemplo), às vezes usando de títulos e nomes diferentes,
cantam em uníssono um mesmo estribilho: uma elite de sábios exerce o governo invisível de
toda a humanidade.Este governo manipula o “conhecimento” que é distribuído com parcimônia
ou, muitas vezes, com extrema liberalidade, de acordo com a média de evolução atingida pela
raça humana do planeta terra em determinadas épocas.
Alguns defendem que este domínio é maléfico, outros, que é extremamente benéfico, mas
todos concordam em um ponto: há provas materiais que podem ser exibidas por ambas as
partes.... e é o que uns e outros fazem, de tempos em tempos.
Neste texto, iniciaremos os relatos pelos que “falam bem” a respeito deste governo invisível de
sábios. Imparcialmente, apresentaremos em seguida as provas e os relatos dos que “falam
mal”: a conclusão, fica por conta do leitor.
“Longe dos chefes e libertos de todos os laços, vivem os homens superiores, e nos chefes têm
os seus instrumentos”. – Nietzche.
Estes homens e o local onde vivem receberam diversos nomes: Mahatmas, Grande Irmandade
Branca, Preste João, Guardas Planetários, Arhats, Avatares, etc. residentes em Belovodye,
Agharta, Ilha de Preste João, Brancas Neves... e Shambhala!
Estudiosos ocidentais descrevem estes reinos como sendo um único reino: o reino de ZhangZhung, na Ásia Central, conforme indicam mapas antiqüíssimos, “para alguns estudiosos mais
céticos, as histórias sobre o reino de Shambhala são míticas. Se é bastante fácil descartar
Shambhala como pura ficção, também é possível identificar nessa lenda a expressão de um
desejo de vida plena – um desejo humano profundamente arraigado e absolutamente real...
partindo desse ponto de vista, não é importante determinar se Shambhala é fato ou ficção... é
o ideal de uma sociedade iluminada”.
“Em tempos imemoriais uma dinastia de chefes cheios de sabedoria, de origem celeste, regeu o
reino de Shambhala e conservou o inestimável legado do Kalachakra, a ciência mística do
esoterismo búdico”, afirma o tibetólogo italiano Giuseppe Tucci, após estudar manuscritos
tibetanos antiqüíssimos no seu livro: Tibetan Painted Scrolls – Volume I. Nas suas
investigações, o tibetólogo chegou à conclusão de que Shambhala se situa nas proximidades do
rio Tarim, cuja nascente é o maciço de Altyn Tagh.
O “Rinpoche” tibetano, Chögyan Trungpa, companheiro do Dalai Lama, cuja autoridade é
reconhecida nos Estados Unidos, Canadá e Europa, estudou textos tântricos que falavam da

janela”, relatou George.
No final do século 19, A. P. Sinnet recebia cartas provenientes dos sábios do oriente que foram
enfeixadas em livros sob o título de “Cartas dos Mahatmas” (Mahatmas’ Letters –Londres,
1926). “Só aquele que ouviu o “Kalagya”, o “chamado do vento”, o “apelo de Shambhala”,
poderá esperar alcançar com toda a segurança o vale dos homens mais sábios da Terra” – é a
lei.
Há diversos obstáculos a serem transpostos, mas, segundo os Mahatmas afirmaram a Sinnet –
“os que eles desejam conhecer são pro si acolhidos nas fronteiras”.
Muitos estarão revolvendo em suas mentes a pergunta: como não foram descobertos ainda?
Aviões, helicópteros, tecnologias de ponta... lembramos a estes que existem ilhas na Indonésia
e muitos outros locais ainda virgens do contato com a nossa civilização. Ao longo do tempo, a
China tem sido sistematicamente explorada na região do deserto de Gobi, nas cercanias de
Shambhala. “Todavia, os primeiros sábios do mundo são capazes de se proteger retirando-se
para as suas catacumbas himalaianas”.
Dizia Roerich que havia locais, nos Himalaias, de cuja existência ninguém poderia suspeitar: no
meio de colossais montanhas perenemente nevadas, sua expedição encontrara vales
luxuriantes, fontes de água quente, no mais, só rochas sempre cobertas de neve.
“Nos contrafortes dos Himalaias existem muitas grutas, e diz-se que vão até grandes
distâncias, sob o Kinchinjunga. Houve mesmo que visse a “porta de pedra” mítica, que nunca
foi aberta porque ainda não chegou o tempo. Estas profundas passagens conduzem a
Shambhala – o vale maravilhoso”. – N. Roerich (Himalayas’ Abode of Light – 1947).
No coração do deserto de Gobi, Roerich fala da aparição repentina de guardas, provenientes de
“longuíssimas cavernas sem fim”.
No ano de 1926, Roerich e sua expedição avançavam nas cercanias das montanhas Karakoran
quando, subitamente, todos viram no céu limpo de nuvens, um faiscante “disco” e o
observaram com seus binóculos. Inopinadamente, como é de praxe, o disco mudou o seu rumo
e disparou por detrás dos cumes cobertos de neve da cordilheira Humboldt Range. Em
1926,nenhum avião ou balão existente poderia realizar estes feitos na isolada região da China
Ocidental, cujas descrições de manobras espetaculares foram relatadas detalhadamente por
Roerich. Quando os lamas, seus acompanhantes, observaram a cena, exclamaram: “Está
presente o sinal de Shambhala”.
É fato que o alpinista inglês, Frank Smythe, presenciou idêntica manifestação no monte
Everest, no ano de 1933. Viu, a 9000 metros de altitude, dois objetos sombrios evoluírem da
mesma forma já vista por Roerich, nos céus. Um deles possuía asas espessas, o outro, uma
espécie de bico, as naves estavam nimbadas de um halo luminoso (The Story of Everest – W.
H. Murray – 1969).
Já foram vistos discos girando nos céus e depois mergulhando subitamente os rios
circundantes, produzindo um grande ruído e redemoinhos na águas. Pouco depois emergiram,
abandonando o rio e ganhando os céus no célebre movimento de folha seca, característico das
naves avistadas por contatados muito atuais.
Filólogos e orientalistas nos fornecem relatos válidos, O filho do pintor Roerich, o orientalista e
já citado George Roerich, no seu livro, edição da Universidade de Yale – USA – Trails to Inmost
Ásia – é um deles. Sei ´pai já havia feito o mesmo, em um livro editado pela Academia de
Ciências da, ainda, União Soviética – Izbranniye Trudy – (Fragmentos escolhidos) 1967 –
Moscou.
Jigme Norbu, irmão mais velho do Dalai Lama atual, no seu livro “Tibet”, é outro que depõe
sobre a existência real da mítica Shambhala e dos seus sábios ocupantes, das suas tecnologias
assombrosas e das suas bibliotecas do saber cósmico, mola mestra da evolução terrestre que,
como nós próprios aprendemos a fazer, estão escondidas em abrigos inexpugnáveis e livres de
quaisquer catástrofes, no interior da terra e de numerosas cavernas no maciço dos Himalaias e
agora... na cordilheira dos Andes, na América do Sul, de conformidade com o que já foi
sobejamente anunciado, desde tempos os mais primevos.
Bibliografia
Shambhala – Andrew Thomas – Ed. Bertrand/Lisboa
O Aprendizado Shambhala, foi fundado por Trungpa Rimpoche em 1976. Lá foram
desenvolvidos programas que aplicam os princípios de Shambhala a disciplinas tradicionais do
oriente, como ikebana e kyudo (arco e flecha).
Em 1986, Chögyan Trungpa Rimpoche, transferiu-se para Halifax – Nova Escócia, no Canadá e
ali faleceu em 4/4/87.
Andrew Thomas viveu na China e na Índia, desde a sua mais tenra infância até a idade adulta.
Tornou-se um vivenciador e conhecedor profundo do pensamento e do modo de ser oriental.
Foi discípulo em assuntos espirituais do grande pintor russo, Nicholas Röerich na Índia, quando

Carl Sagan, o papa dos céticos, disse no seu livro “Os Dragões do Éden”, que um mito pode ser
uma verdade difícil de ser explicada em linguagem comum, assim sendo, este livro escrito por
Sagan como biólogo (que foi também), teve o seu título escolhido na mitologia:
“Tróia era um mito, até ser descoberta como realidade, pela persistência de Schlieman, que
acreditava na verdade oculta neste mito, apesar dos seus críticos o cobrirem de ridículo e dos
muitos murmúrios de acusações que lhe foram feitas a respeito da sua insensatez, tolice e
crendice”...
O sisudo Vaticano, em Roma, guarda nos seus arquivos, quase inexpugnáveis, um considerável
número de relatórios de missionários católicos (de 250 anos atrás) sobre as delegações
chinesas, enviadas pelos imperadores aos seres Imortais, habitantes do Nan-Chan ou montes
Kun-lun, que eram descritos como possuidores de corpos sólidos, mas onde o sangue e a carne
eram inexistentes!!! Seriam os tais “deuses nascidos do espírito” que também produziam
muitos comentários? Ou seres cuja matéria seria a “luz congelada”, da teoria do famoso físico
moderno David Bohm para explicar a origem da matéria?(1)
O bispo Delaplace narra nos seus “Anais da Propagação da Fé” (em obra publicada há mais de
100 anos)(2) , este estanho enigma relativo aos seres sem sangue e sem carne. Mas sólidos e
perfeitamente visíveis. Andrew Thomas lança uma hipótese: “Se se admitir que no passado um
grupo de sábios se tenha reunido e estabelecido um centro permanente numa parte isolada da
Ásia, o mito dos Imortais se torna compreensível.a sua doutrina poderia ter sido a herança de
uma civilização desconhecida ... a importância do seu saber é imensa”. (opp cit. Pág. 38).
Mas ele próprio conclui que estes relatos são tomados como verdadeiros com todas as suas
estranhezas, nas crônicas dos bons historiadores e dos relatos publicados pelos exploradores
da Ásia.
Há o fato bastante divulgado, também, que em uma determinada época, o reino de Shambhala
se transladaria para a América do Sul, na região das grandes montanhas geladas.
Acontecimentos muito estranhos, aqui no Brasil, provam que este fato aconteceu. Uma Ordem,
a Ordem de São Miguel Arcanjo, estabeleceu-se na Cordilheira dos Andes em local ignoto, com
toda a certeza. Alguns comentaristas acreditam que o Arcanjo Miguel é muito correlacionado
com o Rei do Mundo, o governante de Shambhala, alguns afirmam até que Michael é o título
ocidental do próprio Rei do Mundo.
Atualmente, o Kali Yuga nos seus estertores sufoca toda a humanidade globalizada. O alerta de
Ewans-Wentz, um dos grandes mitólogos e orientalistas, muito bem capacitado, soa como uma
“previsão” nos nossos ouvidos, pois esta previsão foi confirmada recentemente por um livro
que elenca as etapas já vividas pela história da Humanidade e indica a próxima etapa que irá
governar todo o globo terrestre, forçosamente, quer queiram todos os da terra ou não. O
futuro irá nos apresentar o momento do nascimento de uma nova etapa, importantíssima:
A ERA DO SABER – A ERA DO CONHECIMENTO.
DEUS E DEVAS
Deus DEUS-PAI-MÃE
"EU SOU" = Nome de Deus.
A Criação é "DEUS em Atividade"!
"DEUS" está presente em toda a vida, expresso como Sol, homem, animal, erva ou outras
formas e seres.
Anexamos palavras do MAHA CHOHAN:
"DEUS é a silenciosa causadora e movimentadora força do Universo!
Todos os Mestres Ascensionados, Devas, homens, animais, plantas e tudo que tem vida são a
grande expressão da grande Vida Una que tudo recebe.
Em todo o Infinito, em todas as Vias Lácteas com o sem número de sistemas solares não existe
o mais ínfimo lugar onde não haja vida. E esta vida é "DEUS", a Substância Universal, expressa
tanto no Logos Solar como no mais ínfimo ser. "Como num ramo de capim".
Devas Grandes Seres divinos que cumprem Suas funções no Reino da Natureza.
Eles são Mestres da Precipitação. Toda atividade construtiva na Terra é por eles animada:
dunas, montanhas, lagos, florestas etc. Eles também cuidam do campo de força de um grupo
de trabalhadores da Luz para apressar o seu desenvolvimento.
EU SOU
EU SOU "EU SOU" é o nome de Deus.
Em nome de nossa "Divina Presença EU SOU" somos criadores, "criadores com Deus" no
grande plano para a Terra.
Este é o sentido mais profundo de se pronunciar um apelo com a força do "EU SOU!"
Cada ser humano é uma "Presença EU SOU" individualizada, para que o plano divino possa

A TRINDADE
Para trazer reconhecimento e para que a aparição seja possível, um Triângulo vivo de Energia é
criado e focalizado através de três grandes Indivíduos espirituais, que evocam reconhecimento
tanto do Leste quanto do Oeste. Eles são conhecidos pelos crentes de todas as fés e de todas
as nacionalidades.
Estes Três são:
1. O Senhor do Mundo, o Ancião dos Dias, Sanat Kumara, o Logos planetário, Melquisedec,
Aquele a quem Cristo se referiu quando Eles disse: “Eu e Meu Pai somos Um”.
2. O Buda, o Iluminado, o Revelador da Luz e da sabedoria que vem a nós de fontes muito
maiores que a nossa vida planetária, um Mensageiro dos Deuses.
3. O Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do Mundo, o Redentor. Aquele que permaneceu
conosco e que está juntando seu rebanho em seu manto, o Senhor do Amor.
Nestes três, cuja natureza é Amor e Luz radiantes, a humanidade pode, de alguma forma,
alcançar a natureza da divindade.
Eles são maiores do que é conhecido ou percebido; a inteligência e a aspiração humanas
somente podem sentir Sua natureza essencial.
MAHA CHORAN
O Representante do Espírito Santo
Governos, povos e nações, política, conflitos, lideranças e transformaçõesÉ também aporte
energético e proteção para todo e qualquer trabalho e missão com a Luz
Manu - Allah Gobi. É uma energia não disponível para discípulos. Ele passa a maior parte do
tempo em meditação-irradiação para governos, líderes, nações e povos da Terra.
Protetores - Lord Sírius e Lady Sírius
Chohans - Mestre El Morya e Lady Mírian
Arcanjos - Miguel e Fé
Elohins - Hércules e Amazonas
Tríade Sagrada - Aspecto PAI
Símbolo - Espada Azul de Luz (Excalibur Sagrada)
É o atual representante do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade. Na trimurti
(trindade hindu: Brahma, Vishnu e Shiva), o Espírito Santo corresponde a Shiva, conhecido
como O Destruidor (libertador), porque o seu amor todo-consumidor, quando invocado nos
planos da matéria, ata as forças do mal e transmuta as más criações do Homem, libertando-o
do carma.
O Espírito Santo é um facilitador, um confortador; para o judaísmo, Ele é iluminação e
inspiração. Maimônides afirma que a pessoa merecedora de receber o Espírito Santo pode
perceber coisas que estão ocultas normalmente. O cabalista Moses Luzato descreve-o como
uma forma de iluminação que está acima da razão e intelecto humanos.
Um mestre ascenso detém o cargo de representante do Espírito Santo para a Terra: ele é
conhecido como Maha Chohan. De todos os mestres ascensos, ele é o que mais habilmente
representa o Espírito Santo e encarna o aspecto que Deus deseja que a Terra tenha nesta
época. Uma razão pela qual Deus escolheu o Maha Chohan como representante do Espírito
Santo é que todos os mestres ascensos sentiam que eram mais bem representados por ele.
Através dele, temos acesso a cada uma das realizações espirituais individuais do Espírito
Santo. E a ele que recorremos para sanar nossas faltas e adquirir as qualidades necessárias ao
nosso trabalho físico e espiritual nos planos materiais e imateriais.
O que é o Espírito Santo?
O Espírito Santo é a Terceira Pessoa da Trindade; a onipresença de Deus; as línguas repartidas
de fogo que focalizam o equilíbrio de Deus Pai-Mãe no núcleo de fogo branco do ser, também
chamado o fogo sagrado; as energias de Vida que infundem um cosmos. É a Impersonalidade
Pessoal da Divindade.
Na Trindade Hindu de Brahma, Vishnu e Shiva, o Espírito Santo corresponde a Shiva, conhecido
como o Destruidor/Libertador, porque o seu Amor todo-consumidor, quando invocado nos
planos da Matéria, ata as forças do mal e transmuta a causa e o efeito das más criações do
homem, libertando-o, deste modo, da prisão do carma.
Para os primeiros pensadores cristãos, o Espírito Santo era a presença de Deus que conferia
poder. O Espírito Santo é um facilitador, um confortador, uma fonte de inspiração.
Na tradição judaica, o Espírito Santo é um termo geral para iluminação e inspiração.
Maimônides afirma que a pessoa merecedora de receber o Espírito Santo é transformada e

lembrança, as coisas que o amado Jesus nos ensinou, tanto no céu como na terra. Cada vez
que um filho ou filha de Deus ascende à Presença do EU SOU O QUE EU SOU, o Espírito Santo
desce para preencher o vácuo e para magnificar a Presença do Senhor na terra. Este é o ritual
da descida do Espírito Santo prometido por Jesus aos seus discípulos que aconteceu em
Pentecostes.
O Representante do Espírito Santo
Um Mestre Ascenso detém o cargo de representante do Espírito Santo para a Terra. Ele é
conhecido como o Maha Chohan.. Maha significa “grande” em sânscrito. Chohan significa
“Senhor” em tibetano. O Maha Chohan é a personificação da Terceira Pessoa da Trindade – Pai,
Filho, Espírito Santo e Mãe Divina.
O Maha Chohan é o representante e a encarnação do Espírito Santo. Isto não significa que ele
seja o Espírito Santo, mas que ele, de todos os Mestres Ascensos, mais habilmente representa
o Espírito Santo, conforme ingressamos na era de Aquário.
Ele encarna o aspecto do Espírito Santo que Deus deseja que a Terra tenha nesta época. Ele
submeteu-se a grandes disciplinas para estar capacitado a atender as necessidades das
pessoas pelo Espírito Santo neste ponto de virada da era. Ele mais perfeitamente encarna o
Espírito Santo assim como Jesus mais perfeitamente encarna a chama crística e a pessoa do
Filho de Deus, assim como Gautama mais perfeitamente encarna a semente do Buda e da
mesma forma que Krishna encarna mais perfeitamente o Atman, ou centelha divina, que dá o
potencial da vida eterna.
Uma razão pela qual Deus escolheu o Maha Chohan como representante do Espírito Santo é
que todos os Mestres Ascensos sentiam que eram melhor representados por ele. Pensai nisto
agora. Pensai em serdes escolhidos para este cargo. Ponderai quão notável é este ser que
conhecemos como o Maha Chohan, que através do fogo sagrado do Espírito Santo poderia
personificar cada preciosa chama dos números incontáveis de santos no céu que reúnem-se no
trono do Cordeiro. Assim, através dele, temos acesso a cada uma das realizações espirituais
individuais do Espírito Santo. Podeis pensar sobre o computador cósmico da Mente de Deus. Se
precisarmos aumentar uma certa qualidade do nosso ser, vamos até o Maha Chohan e ele
liberará esta qualidade para nós, conforme estivermos aptos.
O Maha Chohan não é o único Mestre Ascenso que tem o Espírito Santo, mas ele é o que nosso
Deus Pai-Mãe ungiu para representar o Espírito Santo neste período da história da Terra.
Assim, podeis ver que há uma presença genérica, uma personificação genérica ou uma
personificação impessoal do Espírito Santo por toda a Terra. Mas o ponto focal desta realização
e suas disciplinas vêm deste Mestre Ascenso. Para qualificar-se ao cargo de representante do
Espírito Santo, o Maha Chohan tornou-se um adepto em cada um dos sete raios , o que rendeu
ao seu Corpo Causal uma realização maior do que podemos imaginar.
O Espírito Santo atua como um prisma que refrata a luz branca do Cristo Universal nas sete
cores dos raios. Cada um dos sete raios ativa a Luz de Deus numa cor e freqüência específicas.
Cada raio também pode manifestar-se como uma chama da mesma cor e vibração. A aplicação
da chama resulta numa ação específica do Espírito Santo.
Cada um dos sete raios (...) é personificado por um Mestre Ascenso(...), Instrutor no caminho
da mestria pessoal num determinado raio e que encarna, representa e estabelece o exemplo da
ação do Espírito Santo naquele raio. Os Mestres que personificam estes raios são os Sete
Senhores, ou Chohans. O Maha Chohan é o Grande Senhor que preside sobre eles e é o seu
instrutor. Os Sete Chohans pela ordem dos raios, conforme sabeis, são El Morya, Senhor Lanto,
Paulo o Veneziano, Serapis Bey, Hilarion, Mestra Nada e Saint Germain. Podeis ler sobre eles
nos Senhores dos Sete Raios.
O Espírito Santo da Grande Fraternidade Branca
Temos todo o Espírito Santo da Grande Fraternidade Branca. Quando invocamos todo o espírito
da Grande Fraternidade Branca, estamos invocando a manifestação específica, única e
personificada do Espírito Santo que cada Mestre Ascenso e Ser Cósmico traz consigo. Vamos
explorar o que isto significa. Significa que bebemos do cálice do Espírito Santo que é expresso
unicamente de cada membro da Fraternidade. Isto significa que El Morya tem uma expressão
muito específica e peculiar do Espírito Santo. Paulo o Veneziano tem outro aspecto único do
Espírito Santo que associamos a ele. Podeis mencionar números incontáveis de santos vestidos
de branco por todo o cosmos. Cada um deles tem uma individualidade no Espírito Santo que os
caracteriza, caracteriza o Espírito Santo e nos faz compreender a identificação de quem e o que
eles são face a face com o Espírito Santo.
Conforme sabeis, a Grande Fraternidade Branca é uma ordem espiritual de santos do Ocidente
e Mestres do Oriente. Estes adeptos são conhecidos como os Mestres Ascensos, porque eles
adquiriram mestria sobre o tempo e o espaço e o seu carma, e alcançaram união com Deus
através do ritual da ascensão.
Cada Mestre Ascenso tem uma identidade individual que comporta um perfil único do Espírito

Cada Mestre Ascenso vem vestido com o manto do Espírito Santo. Nenhum Mestre Ascenso
está sem o manto. A forma como um Mestre manifesta o Espírito Santo reflete sua realização
específica na Senda. Em vidas anteriores, em que ele se destacou? O que ele fez? No que se
especializou? Como qualificou o Espírito Santo?
Parai e pensai agora. Que qualidade única do Espírito Santo vem à mente quando pensais no
Mestre Ascenso Saint Germain? El Morya? Jesus Cristo? Kuan Yin? Porque o aspecto do Espírito
Santo de Kuan Yin é tão diferente como a noite do dia do de El Morya. Então temos Krishna,
Elias, a abençoada Mãe Maria. Todos os conhecemos tão pessoalmente, e esta é a razão.. É a
sua personificação específica das virtudes do Espírito Santo.
A qualidade ou virtude que pensais quando meditais em um Mestre em particular, concede-vos
um senso da personalidade do Espírito Santo conforme se manifesta naquele Mestre. Daí
sucede que, “Bem, se eu precisar de uma determinada coisa, sei que este Mestre Ascenso
realmente tem um tremendo poder nesse momentum. Assim, buscarei o Espírito Santo através
deste Mestre e farei seus decretos e suas canções e prestarei devoções a ele.”
Cada Mestre Ascenso, anjo e servo de Deus, incluindo vós e eu, tem uma personalidade em
desenvolvimento do Espírito Santo. Cada um de vós encarna um aspecto único do Espírito
Santo. Ponderai em vosso coração qual é esta melhor virtude que pensais ter. Pensai em
construir vosso aspecto do Espírito Santo sobre este elemento que vem tão facilmente a vós,
quer seja gentileza, compaixão, liderança, a qualidade de ser artista, etc.
Mesmo se este elemento do vosso ser seja apenas uma semente que ainda não germinou,
vossa performance do Espírito Santo é diferente da de outro. Podeis não ter percepção plena
deste Espírito Santo, mas está emergindo do vosso interior conforme caminhais na Senda,
conforme fazeis vossos decretos, conforme vosso coração desabrocha e encontrais que tendes
tantas coisas em vosso coração que podeis dar aos outros. Um dia esta semente potencial
tornar-se-á uma poderosa árvore.
Assim, quando invocais a “todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca” estais invocando as
manifestações combinadas do Espírito Santo do Corpo Místico de Deus ascenso e não-ascenso..
Estais acessando toda luz e momentum que estão combinados em um, porque somos um
corpo, um Corpo Místico de Deus.
Quando uma pessoa no Corpo Místico de Deus não expressa sua qualidade especial do Espírito
Santo, todo o Corpo de Deus é privado daquela qualidade especial. Portanto, não escondeis
vossa luz sob um alqueire. Tendes uma qualidade para contribuir, e ninguém mais pode fazer,
porque é a vossa dádiva específica e única. Este conhecimento devia dar-vos uma
compreensão de que não existe algo como falta de dignidade pessoal. Todos temos dignidade
máxima, porque somente nós podemos contribuir para o Corpo Místico uno com algo essencial
que é unicamente nosso para desenvolver e oferecer.
Portanto, não deixai as forças do mal tentar-vos a acreditar que não sois bons ou dignos e que
a vida não é digna de ser vivida porque não tendes utilidade para ninguém. Mantende o curso.
Imaginai que qualidade é essa que podeis desenvolver e amar desenvolver, porque amais a
qualidade.
A Pessoa do Maha Chohan
Vamos falar agora sobre como consideramos o Maha Chohan. O que realmente ele é como
pessoa?
Sua encarnação na Grécia antiga como o poeta Homero dá-nos certa visão de sua
personalidade “humana”. Em seu épico a Odisséia, Homero assume o papel de Odisseu, ao
contar-nos a história de três pessoas: sua chama gêmea, a deusa grega Pallas Athena, que é
uma Mestra Ascensa, sua alma companheira, Penélope, e ele próprio.
Na Odisséia, Pallas Athena fala de Odisseu, tendo em mente agora que é Homero que está
escrevendo esta história sobre si mesmo como Odisseu, “De todos os homens és o melhor em
enredos e contar histórias. Sempre o mesmo desprendimento, sereno, rápido, cortês.”
Eis aqui alguns perfis adicionais da personalidade do Maha Chohan na realidade: nobre,
corajoso, majestoso, paciente, perseverante, perito em adversidade, um homem de mente
ampla, mestre do improviso, grande mestre da invenção, o grande estrategista, o mais
capacitado dos homens, mestre de vias terrestres e marítimas, mestre de métodos refinados e
francos.
Capturamos outro traço da pessoa do Maha Chohan através do seu trabalho no século
dezenove com os Mestres M. e K.H. Estes são El Morya e Kuthumi (Koot Hoomi). Estes Mestres
estavam dentre os que patrocinaram a Sociedade Teosófica, fundada em 1875. Naquela época,
estes Mestres eram altos adeptos e estavam encarnados.
O Maha Chohan era o Guru de El Morya e Kuthumi.
Em uma de suas cartas, Kuthumi referiu-se a este Mestre como “o Chohan implacável.”
Implacável significa “incapaz de ser apaziguado, pacificado ou mitigado; inalterável.”
Kuthumi também enfatizou que o Maha Chohan usualmente é carrancudo. Numa ocasião, K.H.
encontrava-se numa situação de terrível necessidade. O Maha Chohan foi socorrê-lo “com seu

da consciência humana. É inflexível. Compele aqueles que querem ser seus discípulos a
elevarem-se ao seu nível ao invés de esperar que se rebaixe ao deles. Lembrai disto quando
aproximar-vos dele. O motivo pelo qual ele exige tamanha disciplina é que o Maha Chohan tem
um amor muito grande. Ele sabe que quando dá este amor, é uma grande dádiva. Ele não o
concede àqueles que não são dignos ou àqueles que desperdiçam a sua afeição.
O Mestre Ascensos Paulo o Veneziano comenta de um encontro que teve com o Maha Chohan:
“Agora, sabeis, quando o Maha Chohan fala, ninguém recusa. Tendes olhado fixamente nos
olhos do Senhor Maha Chohan? Mesmo no céu, em nosso estado ascenso, uma vez eu disse a
ele, “gostaria de ter mais uma vez em minha mão um pincel e uma paleta terrenos para pintar
a beleza da vossa face.” E sabei, preciosos, que o Senhor Maha Chohan nunca me respondeu.
Ele deu-me um olhar que quase me congelou no mesmo lugar. E eu nunca o mencionei
novamente.”
O Maha Chohan diz que quando quereis fazer progresso na senda espiritual, precisais ter uma
certa severidade. Portanto, não olheis para as pessoas que são severas e sérias e tenteis
persuadi-las a serem menos sérias. Ele ensina que a simpatia humana, ou concordância com a
consciência humana, como o oposto da verdadeira compaixão, é a perversão da chama do
Espírito Santo e que ele não tomará parte dela. Ele diz, “Não há outra maneira de cortar o laço
com a consciência humana do que cortá-la!” E deve ser cortada por uma poderosa espada, a
espada que é afiada, de dois gumes, e é a divisora do caminho. Não há forma de poderdes
manter o companheirismo da consciência humana e ainda receber o Espírito Santo!”
Escrevei isto em letras maiúsculas em vossas anotações: “Não há forma de poderdes manter o
companheirismo da consciência humana e ainda receber o Espírito Santo.” Portanto,
estabelecei laços espirituais com os seres queridos e ide além do humano, porque o humano
está mudando a cada minuto. Os laços espirituais são legítimos. Através desses laços de
compaixão, elevais as pessoas a outro nível do ser.
Orgulho: Vosso Pior Inimigo
Kuthumi ensina que é o ego, o eu orgulhoso, que é ofendido pela rispidez do Guru.
Morya tem um porteiro extremamente áspero em Darjeeling. Se puderdes passar pelo porteiro
e não ficar ofendido pela sua rispidez, ingressais nas câmaras do Conselho de Darjeeling.
Lembrai-vos disto. As pessoas pensam que aqueles que são ásperos, concisos e breves e têm
este fogo, de alguma forma não estão na Senda.
São as pessoas que são o oposto, que são irresolutas, estas não estão na Senda.
O orgulho permanecerá no vosso caminho na busca do Espírito Santo, tão certamente como
vivemos. O Maha Chohan disse que o vosso orgulho deve ser testado regularmente “para ver
se ainda está lá.” Tendes dito para vós mesmos, “Cara, estou trabalhando no meu orgulho.
Estou superando isto agora,” e de repente alguém insulta-vos e verificais que ainda o tendes?
Como podeis saber se ainda tendes orgulho pessoal? “Pela vossa reação ao desrespeito ou
comentários humilhantes feitos a vós, ou a vosso respeito, pelos outros.” Cada vez que alguém
me diz ou conta sobre algum comentário depreciativo que alguém fez a meu respeito, eu digo,
“Esqueça isto. Não me importo. Simplesmente, não se preocupe com isto.” “Quando vosso
orgulho é ofendido,” diz o Maha Chohan, “reconhecei o quanto ainda deveis caminhar na
Senda. Se podeis ser ofendido por qualquer pessoa que está acima ou abaixo de vós, se estais
preparados para jogar a toalha porque alguém vos desonrou, considerai se estais preparados
para um relacionamento face à face com um Mestre Ascenso.”
O Maha Chohan diz, “O orgulho certamente colocará uma grande distância entre vós e eu. O
Espírito Santo não ministrará seus dons àqueles que ainda têm orgulho. Pois muito mais
orgulhosos tornar-se-ão quando tiverem recebido os dons espirituais.”
Uma aproximação severa sempre tem sido usada pelos Mestres Ascensos da Grande
Fraternidade Branca para desvencilhar as almas do seu pior inimigo – seu próprio eu inferior.
Do ponto de vista do chela, pode ser “algo temeroso” e isto é citado de Hebreus – isto pode ser
“horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.”
Este é o ponto de vista de um chela, cair nas mãos de um Mestre Ascenso que vos surrará,
reformará e vos trará àquele ponto da condição de adepto. É alarmante pensar como
precisamos ser tomados à parte e reunidos novamente para tornarmo-nos instrumentos de
Deus. Mas podeis reunir fogo com fogo. A forma de responder à severidade de um Mestre
Ascenso é convocar um fogo interior que auto-reflete e autocorrige. Corrigi-vos antes de serdes
repreendidos por um Mestre Ascenso. Fazei a autocorreção. Fazei auto-reflexão e arrancai as
ervas daninhas. A menos que desejais vos esquivar, não há nada a fazer, mas permanecer,
encarar e conquistar aquela parte de vós próprios que necessita ir, porque combatemos com
ela todo dia. Parai de lutar com ela e chutai-a longe.
O Maha Chohan Como Instrutor
O Maha Chohan também ocupa o papel de Instrutor. Deus Pai-Mãe e Filho tem mantido o Maha
Chohan como o instrutor supremo das nossas almas. Ele é o enviado para nos ensinar os
mandamentos de Deus-Pai e a Palavra da Mãe Divina. Ele nos ensina as qualidade de Jesus à

relacionamento correto com ele, então estamos sentados na própria amargura da ignorância.
Quantas vezes tenho pensado de mim mesma, se não tivesse sido ignorante, teria feito isto e
aquilo. É ridículo. Permitimo-nos permanecer na ignorância e portanto fazemos escolhas
erradas, tomamos a estrada errada, tomamos a decisão errada.
Assim, se ele é o instrutor supremo, nós o queremos. E se realmente queremos ser
esclarecidos, estaremos felizes ao nos despojarmos daquilo que fica no caminho. Quando
tivermos nos submetido às disciplinas de, no mínimo, três dos Sete Chohans dos Raios, então o
Senhor Maha Chohan revisará o registro de toda a nossa vida e determinará se nos tomará
diretamente como seus chelas num verdadeiro relacionamento Mestre-Discípulo. Se nos
qualificarmos, então o Maha Chohan nos dirá, “Dar-vos-ei o mesmo treinamento que dei aos
Sete Chohans.” Ele está pronto para fazer isto se nós estivermos prontos. “não vos favorecerei
e não vos darei quaisquer coroas que não tiverdes merecido.”
“Desejo chegar muito próximo ao vosso coração. Sou para vós o amigo mais pessoal..”
“Falai comigo, então, e segurai minha mão. Preciso de amigos aqui embaixo, pois tenho muito
a dar e exijo uma consciência, um coração, onde eu possa colocar a mim mesmo, e partilhar
com outras partes da vida um sorriso, uma lágrima de alegria, uma dádiva de amor, um
testemunho da verdade. Não quereis, então, ter-me convosco em consciência? Podeis
igualmente, pois estou vindo de toda maneira.”
Por que iríamos querer receber o Espírito Santo? Porque as pessoas estão perdendo suas
almas. Sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada a este respeito. Com o Espírito Santo,
podemos fazer algo. Eles não sabem o que é real e o que não é. Estão assistindo suas famílias
e amigos, vizinhos e compatriotas, tornarem-se vítimas de doenças incuráveis, crimes
chocantes, desastres naturais e genocídio. E eles não sabem como reverter ou o que fazer. A
única forma de podermos ajudá-los é tornar-nos investidos de poder pelo Espírito Santo. O
Espírito Santo agindo através de nós confortará, esclarecerá, curará e inspirará os outros. A
linha de fundo é esta, no que me diz respeito, se algumas pessoas na Terra não concluírem a
caminhada e tornarem-se a encarnação viva do Espírito Santo, então literalmente milhões de
almas serão perdidas no final desta era.
A MÃE DO MUNDO
É um cargo na hierarquia, sob o comando do Pai, para dar nascimento aos Budas.
Nos ensinamentos da Agni Yoga, a Mãe do Mundo é a matriarca e a iniciadora de uma
hierarquia espiritual de seres ligados ao nosso planeta.
Ela é também a mãe espiritual de todos os Seres Crísticos e Budas através da história.
Helena Roerich, em seu livro Mãe do Mundo, descreve-a como "o Grande Espírito do Princípio
Feminino" que às vezes aparece encarnada nos avatares que estão "impregnados pelo seu
Raio."
"No Sinai Sua Voz ecoou. ela assumiu a imagem de Cali. Ela é a base dos cultos a Isis e
Ishtar... após a Atlântida a Mãe do Mundo e escondeu Sua Face e proibiu que seu Seu Nome
fosse pronunciado até que as constelações se encontrassem....
O mundo antigo rejeitou a Mãe do Mundo, mas o Novo Mundo começa a perceber o seu
brilhante véu."
Neste momento, a Mãe do Mundo não está mais se escondendo mas manifestando-se em escla
planetária. ela está procurando suas seus filhos e deseja a resgatá-los dos fardos que o
sobrecarrega o.
A cultura da Mãe existiu nas civilizações da Idade de Ouro da Lemúria e da Atlântida.
Agora é o momento em que nós precisamos resgatar a a verdadeira cultura da América, que é
a cultura da Mãe do Mundo.
As lendas e mitos chineses deram ao imponente monte de Kur-lun o lugar onde colocar o seu
Olimpo: a morada dos imortais, Lá está edificado o imponente palácio (9 andares) de Hsi Wang
feito de puro jade. Também lá, viceja a Árvore da Imortalidade compondo o Éden chinês!
No vale do Kur-lun reside a Mãe do Mundo: a proprietária do palácio de Jade engastado nos
glaciares e nas neves dos píncaros do Kur-lun. O felizardo que conseguir adentrar-se na sede
deste reino, dizem os budistas do norte, estará livre da “roda dos nascimentos”, pois HsiwangMu é a deusa da misericórdia e a Mãe do Mundo.
Os chineses e os japoneses, às vezes, a representam com milhares de braços e milhares de
olhos – seu desejo de ajudar a humanidade da qual é Mãe. Também a denominam pelo nome
delicado de Kuan Yin (0 de nossa preferência) e a sua ladainha afirma que é “aquela que está
atenta aos gritos do mundo”, “a deusa que vigia o mundo”, “a sua guardiã protetora e
misericordiosa”. Ela é companheira do Avalokiteswara hindu, o criador da famosa prece – OM
MANI PADME HUM - (Ó Tu, Jóia no Lótus). No Tibete e no Nepal, recebe a invocação dos seus
filhos sob o nome de DOLMA ou TARA BRANCA.
Os mais antigos livros da China falam sobre os “Filhos do “Céu”, os imortais doadores da
cultura, que chegaram à Terra três milênios antes da nossa era. Foi neste tempo que uma

celestes viajavam de um mundo para outro e em todo o universo. Contam estes fatos com
tantos detalhes que nos parece estar lendo uma história de viagens espaciais modernas e até
mesmo futuras. Aliás, o russo Lisevich cria que os Imortais foram seres extraterrestres e a sua
chegada na terra, uma autêntica aterrissagem proveniente de uma nave espacial!
Dizem os textos chineses que o sábio Lao Tseu (604 a.C.) autor do Tao-Te-King, a base do
taoísmo, no final da sua vida dirigiu-se ao país de Kuan Yin e ninguém nunca mais o viu, a sua
morte jamais foi constatada na sua biografia por historiador algum. Há esculturas chinesas que
mostram a fuga de Lao-Tseu, montado no seu búfalo, a caminho daquele local mítico. Várias
outras personalidades chinesas, segundo documentos históricos, viajaram ao encontro de
Kuan-Yin e dos Imortais, dentre elas: o imperador Um (dinastia Chu – 1001-946 a.C.), Wu-Ti
(dinastia Han – 140-86 a.C.) teve a honra da visita de Kuan Yin no seu palácio. Ko Yuan (ou
Hsuan), um letrado, afirmava que o taoísmo fora dado a Lao-Tseu pela Rainha Mãe como
ciência e que as suas próprias revelações filosóficas tinham o mesmo endereço.
SENHOR MAYTREA
Como Buda da Evolução para a Terra, ele mantém acesa a Chama Divina nos corações
humanos
O termo buda, em sânscrito, significa "o iluminado".
Na senda da evolução espiritual, essa palavra designa um altíssimo grau de consciência.
O Senhor Maytrea foi instrutor do Mestre Jesus em sua missão como avatar e a Luz que guiou
como os Reis Magos até o local de nascimento do Cristo.
Como Buda da Evolução para a Terra, mantém acesa a Chama Divina nos corações humanos.
Ele irradia a Chama Rosa do Amor com nuances de Dourado e de Azul para o templo etérico de
Shamballa, de onde é redistribuída ao planeta.
Seu complemento divino, Mãe Kwan Yin, atua como buda da compaixão para a humanidade,
concedendo misericórdia aos seres cujos ajustes cármicos são demasiadamente severos.
O Senhor Maytrea atua também como Cristo Cósmico para toda a nossa galáxia, irradiando a
Chama da Sabedoria e da Iluminação para todos os seus planetas e estrelas.
Nessa função, em que representa o aspecto Deus-Filho, concede a Iniciação Solar aos
Iluminados mais adiantados.
Diz o Senhor Maytrea:
"Bem-amados discípulos que buscais a Luz no caminho espiritual, apelo à Chama da Iluminação
do coração e todos os Seres Divinos dos céus para eu flameje, agora, sobre vós.
Um dia devereis sentar à mesa dos Mestres tomando parte no processo de irradiação de
Nossas luzes.
O conhecimento envolve responsabilidade. O acatamento da Verdade Divina dos Mestres
determinará o grau de iluminação que alcançareis.
Andai na Luz. Espalhai a Luz. Sede a Luz Divina na Terra, aqui e agora!"
Decreto dos cavaleiros de Maytrea
Ó, bem-amado Cristo Maytrea
De nossas chamas-corações nosso agradecimento
Por participarmos deste momento cósmico
Somos gratos aos seres e poderes da luz divina
E demandamos que a Terra eleve a sua vibração
Sincronizando-se com a Quarta Esfera
EU SOU, EU SOU, EU SOU
EU SOU cavaleiro de Maytrea
EU SOU a ordem do Santo Graal
Invocação ao Cristo Maytrea
Ó, bem-amado Cristo Maytrea
Avatar dos avatares
De minha chama-coração, meu agradecimento
Por participar deste momento cósmico
Iluminai meu corpo mental com vossa verdade
Purificai meu corpo emocional com vosso amor
A fim de que eu seja a expressão de fé, certeza, alegria e vitória
EU SOU em Vós (3x)
Vós sois em mim (3x)
EU SOU, EU SOU a vitória na Terra (3x)
OMRI-TAS
Omri-tas é o governante do Planeta Violeta. Saint Germain contou-nos que Omri-tas carrega
uma tal intensidade da chama violeta que sua aura se estende muito além do tamanho da
terra.

as suas necessidade diárias - limpar suas casas, cuidar e purificar o planeta, assim como para
lavar-se e tomar banho. As tarefas corriqueiras são feitas por elementais e anjos da chama
violeta, o que permite às pessoas dedicarem mais tempo ao discipulado e a servirem em outros
lares planetários.
Em um dos seus ditados, Omri-tas contou que o Planeta Violeta passou por uma crise similar à
que a humanidade enfrenta nos dias de hoje.
Em resposta ao chamado dos representantes da Mãe Divina, os servos de Deus fizeram-na
retroceder através do uso da chama violeta.
Omri-tas disse que: “Eles invocaram a chama violeta por todo o planeta, saturando-o até que
os anjos caídos pudessem ser atados e levados pelas legiões da Luz...
Entramos então numa Era de Ouro que se mantém até os dias de hoje pro causa daqueles que
responderam ao chamado por ainda guardarem na memória aquilo que quase se tornou um
holocausto planetário.
Ao longo dos anos, Omri-tas tem dado dispensações específicas para ajudar aos chelas de
Saint Germain e à terra.
Podemos invocar Omri-tas para reativar e multiplicar estas dispensações. Uma destas
dispensações foi anunciada em 7 de julho de 1984:
“Se com toda a reverência, com sintonia interior, um senso de estardes profundamente unidos
ao vosso Cristo Pessoal como sacerdotes ou sacerdotisas do fogo sagrado, se com todo o vosso
coração e da profundidade do vosso coração reservardes ...quinze minutos cada dia para fazer
profundas e amorosas invocações à chama violeta em meu nome (e por favor lembrai-vos de
mencionar o meu nome, pois EU SOU aquele de cujo corpo causal provém essa dispensação),
então, acolheremos esta oferta, medida por medida em que for feita com devoção, em que for
feita de maneira profunda e sincera, pelo peso real do seu poder e luz. Portanto, pela qualidade
dela, qualidade por qualidade, será multiplicada em vossa vida por dez vezes! Outra tremenda
dispensação dada por Omri-tas foi anunciada em 14 de outubro de 1991 ao final de uma vigília
de 33 dias de chama violeta. Disse Omri-tas que “...como não poderia ficar na terra o tempo
todo em função da necessidade de outras planetas, na mesma encruzilhada que a Terra,
necessitarem da sua presença, ele retornaria no terceiro dia de cada mês.” Neste dia podemos
invocar a descida de muros de chama violeta e a Presença Eletrônica de Omri-tas. Assim, antes
de fazermos nossos 15 minutos de chama violeta devemos invocar Omri-tas para pedir a
multiplicação pelo poder do dez: “Peço que a energia destes meus decretos seja multiplicada
pelo poder do dez vezes dez, dez mil vezes de mil, segundo as dispensações de Omri-tas, Saint
Germain e Maitreya para este planeta. E com a pureza do meu coração aceito que isto se faça
segundo a Vontade de Deus. Amém.”
A GRANDE CONFRARIA BRANCA
São Êles que constituem o Governo Interno do Mundo.
Esse grupo é denominado a "Hierarquia" do globo e na Terra é tradicionalmente conhecida por
nomes, sendo o mais usado o de "Grande Fraternidade Branca".
Podemos dizer que é uma " Grande Loja Superior", modelo de todas as Grandes Lojas que
sempre existiram e seus Excelsos Oficiais trabalham sem interrupção.
Os Adeptos da Grande Fraternidade Branca em uma ordem verdadeiramente hierárquica.,
A Grande Fraternidade Branca contém energias-vida do Logos. Assim como o Logos
manifestado atua como uma Trindade, assim também todas as suas energias fluem através de
três Ministros que representam, na Terra, a sua natureza tríplice e são canais das energias
dessa triplicidade.
O Grande Triângulo , o "eterno nos céus", é o do Logos, como Primeiro, Segundo e Terceiro
Logos; Shiva, Vishnu e Brahma; ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sua representação aqui na
Terra é outro Triângulo, composto de três Grandes Adeptos, conhecidos como Senhor do
Mundo, o Bodhisattva e o Maha-Chohan. O primeiro subministra à humanidade as energias do
aspecto Átmico ou o Poder do Logos; o segundo, como Instrutor do Mundo, é canal do Seu
aspecto Sabedoria e preenche para a humanidade aquela função misteriosa que é o
Propiciamento; o Terceiro é o canal de Sua Mente Divina e revela à Terra todas as atividades
típicas do Terceiro Logos, o Espírito Santo.(9).
Ainda que o Logos em atividade seja uma Trindade, há um aspecto d'Ele Imanifestado; o
mesmo sucede com o Triângulo da Hierarquia desta Terra. Atrás dos três Grandes Seres - O
Rei que governa, o Primeiro Ministro que planeja e o General que executa - há um Quarto, O
Vigilante Silencioso(10), que na última ronda foi o Senhor do Mundo de nosso globo e agora "
vigia e espera" atrás dos Três, porém de cuja portentosa atuação para com o homem e para
com Deus quase nada podemos conceber.
A palavra "branca" não se refere à cor, mas à Luz-aura destes Grandes.
São grandes Seres, em parte oriundos da humanidade, que conseguiram a sua ascensão e se
prontificaram a socorrê-la com o seu saber e energia, até que cada corrente de vida tenha
conseguido a sua Liberdade.

1. A Grande Fraternidade Branca Universal, é uma irmandade presente nos Planos
Superiores e Ascencionados, formada por seres que já viveram na Terra e que através
de diversas experiências, suplantaram as suas necessidades de reencarnação, e assim
se tornaram os chamados Mestres Ascencionados. São seres dotados de grande
maestria no domínio e no conhecimento da matéria física, na transmutação da matéria
e, principalmente, no próprio caminho da ascensão. Os principais mestres, conhecidos
como Mestres dos Sete Raios, são: El Morya, Confúcio, Rowena, Seraphis Bey, Nada,
Saint Germain. Cada um destes mestres é o diretor ou Cohan de um raio específico.
2. Os raios são emanações divinas que representam virtudes, características necessárias
para a evolução e ascensão humana. Cada um de nós é regido por um raio específico da
Criação.
3. Os Mestres pedem para serem reconhecidos como uma força potencial para o bem
comum da humanidade, ms eles não exigem obediência e não pedem para ser
idolatrados. 4. A ascensão é a principal meta de todos os seres humanos, enquanto
encarnados. Ao longo de várias vidas, os seres humanos experimentam as mais
diversas faces e características da realidade tridimensional, da dimensão terrestre. O
reconhecimento de sua própria identidade como ser de Luz, Ser iluminado e como parte
de Deus e do Universo, é a característica base de todo aquele que está em pleno
processo de ascensão
5. A conquista da Consciência Superior, do conhecimento da Essência Divina e da
Iluminação, são fatos que jamais serão dependentes de qualquer auxílio externo,
porquanto, somente em nosso próprio interior está a referência máxima para se atingir
à Deus. Todo e qualquer meio externo que nos auxilie nesta busca, é válido à medida
que instrui; porém também permite, incentiva e fornece a liberdade para que se adquira
a consciência dos valores através de nossos próprios insights ou experiências,
proporcionando-nos assim uma sabedoria e conhecimento cujas bases estão firmadas
na verdadeira divindade, que está dentro de nós.
6. É muito importante que cada discípulo e buscador da luz compreenda o princípio
geral das transformações físicas e espirituais. Toda transformação é gradual, coesa,
lógica, e segue uma linha coerente de pensamento, embora não esteja condicionada à
mente racional. De acordo com as Leis Naturais, tudo na natureza é contínuo,
interligado a todas as coisas e, portanto, é parte integrante do Universo Infinito da
Criação de Deus. Onde não houver uma continuidade e um compartilhamento
incondicional das energias do amor, há também separação, portanto, aí está presente a
dualidade. É muito importante lembrar que o homem, em sua caminhada deve procurar
transmutar, unificar e curar os aspectos de sua própria essência, para tanto, superando
os processos e sub-processos de dualidade, que ainda existem e atuam dentro do
universo interior de seu próprio ser.
7. Onde houver rejeição por energias de quaisquer naturezas, existe um processo de
cura e transmutação em andamento. A compreensão do processo é fundamental,
porém, existe um princípio natural, básico e óbvio, de certa forma, que nos revela que
Deus está presente em todos os lugares, o que significa: Deus está presente também
em todas as energias, convive e se expressa através de todas as formas de energia.
Tudo é parte da Criação. Os ditos seres negativos são apenas nossos irmãos, cuja
maioria, por opção e uso de seu livre-arbítrio, decidiram rebelar-se contra o Plano
Divino e a Vontade de Deus.
8. O fanatismo e a loucura presentes no final deste século, apenas atestam e reafirmam
o evidente despreparo psicológico, moral e espiritual da humanidade terrena, ao
deparar-se com as inevitáveis mudanças de ordem vibratória que vêm se processando
atualmente no Planeta Terra. Todo tipo de pensamentos e vibrações dissonantes,
atualmente estão se evidenciando na consciência de massa do planeta, o que torna
propício para o habitat humano o surgimento de novas seitas, religiões e gurus que
pregam o chamado fim do mundo.9. A verdadeira mensagem a ser divulgada e trazida
para a humanidade, é a notícia da grande transformação, que está se aproximando para
o nosso planeta. Esta transformação, porém, não ocorrerá num momento único. A cada
hora, minuto ou segundo, está sendo dada a todos os seres humanos a oportunidade de
crescer e evoluir rumo à Deus. O homem precisa compreender, portanto, que não há
um outro tempo em que o dom e a Graça Divina da Transmutação nos será concedida.
O tempo é agora! Vivemos de fato, um momento de transição das eras; portanto
devemos agradecer aos Mestres e principalmente à Deus, a maravilhosa oportunidade
de estarmos encarnados neste momento sagrado para a nossa humanidade. Todo tipo
de expectativa e ansiedade pelo desenrolar dos fatos, é absolutamente desnecessária. A
verdadeira transformação ocorre dentro de nós, no aqui e no agora, e todo e qualquer
acontecimento externo, será tão somente um reflexo das modificações das estruturas
internas de cada ser. 10. A presença e a atuação dos irmãos extraterrestres, face à

principalmente, num sentido espiritual. Entre os seres que estão trabalhando a serviço
do Cristo e da Fraternidade Branca Universal, existe um consenso geral, que é sustentar
a idéia de que a humanidade precisa evoluir por si própria, andar por suas próprias
pernas para que atinja sua redenção por seus próprios méritos. O que ocorre
atualmente é justamente o oposto; a humanidade está em total desequilíbrio e
completamente fora de seu verdadeiro eixo espiritual. Muito do que tem acontecido a
nível de catástrofes e flagelos por todo o mundo, está servindo de alerta aos seres
humanos para a necessidade de modificar seus padrões de pensamento e atitude.
Estamos vivendo uma época de incrível quebra de valores, e principalmente a queda do
materialismo, pois o homem não soube edificar a vida no mundo físico a partir da
Vontade de Deus. 11. As energias dos Mestres Ascensionados oferecem sua sabedoria
e nos guiam no plano da experiência. Eles tem sido muito ativos e sustentam o processo
evolutivo global/humano desde o início da vida em Gaia. Com o tempo, as energias dos
Mestres Ascensionados projetaram aspectos de si mesmas, para ensinar, guiar e
aprender através de experiências diretas em todos os níveis, inclusive no plano físico.
Muitos dos Mestres tiveram encarnações terrestres para estimular e sustentar a
evolução humana. Esses Seres poderosos são muito maiores que suas encarnações
terrestres, as quais refletem apenas uma minúscula fração de suas energias. Também,
cada Mestre Ascensionado escolheu uma qualidade ou tema energético dominante para
infundir em seu particular campo de experiência. Os cargos da Grande Fraternidade
Branca e da Hierarquia dos Iluminados do Planeta Terra, estão em constante alteração,
à medida que seus integrantes se elevam para outros cargos na escala evolutiva dos
Planetas, do Sistema Solar, da Galáxia ou do Universo.
2. Aualmente, os cargos da Hierarquia estão assim distribuídos:
Senhor do Mundo – é o Regente Maior da Hierarquia e é uma cargo exercido por Lord
Gautama. Tem domínio sobre todos os assuntos relacionados ao Planeta e é responsável
pela geração de Luz suficiente para manter a Terra no Sistema Solar.
Buda da Evolução – alimenta e mantém a Chama Divina no coração dos seres humanos
e dirige os assuntos religiosos da Terra. Cargo exercido pelo Lord Divino ou Lord
Maitreya, que acumula também o cargo de Cristo Cósmico.
Instrutores do Mundo – Planejam e exercitam as questões religiosas e a força da
Realização, por um período de 14.000 anos, sob a direção do Buda da Evolução. Cargos
exercidos pelos Mestres Jesus e Kuthumi.
Maha Chohan - Representa o Espírito Santo para a Terra, a Inteligência Criadora em
ação. Cargo exercido pelo Mestre Paulo, o Venesiano. (Chohan = Senhor)
Chohans dos Sete Raios – atuam em diversos planos de trabalho nos Planos superiores
e do mundo exterior.Arcanjos dos sete raios – representam a sensibilidade da vida e
cada um serve num dos raios.
Elohim - São os Construtores de Formas mais elevadas.Desempenharam um papel
muito importante na Construção deste Sistema Solar e na preparação da Terra para a
habitação.
Manus - Cada Manu é responsável por uma das Raças-Raízes. Trabalham sempre em
conjunto com os Instrutores do Mundo e com o Maha Cohan.
O GRANDE DIRETOR DIVINO é o Manu ou Diretor da Sétima Raça, que está destinada, dentre
todos os países do Planeta, a encarnar na América do Sul durante a Era de Aquario.
Os graus da Hierarquia que governa o mundo
Iniciação
10o grau - vigilante Silencioso
9o grau - SenHor do Mundo
8o grau - buda pratieka buda
7o grau - manu bodhisattva MAHA CHOHAM
6o grau - chohan
5o grau - aseka
4o grau - Primeiro RaioVontade
O Governante
Segundo Raio - Amor
O Filantropo
Terceiro Raio - Sabedoria
O Filósofo
QuartoRaio - Imaginação
O Mago(ND)
Quinto Raio - Verdade

Esboço da Hierarquia
O Chefe da Hierarquia é esse elevado ser, o Senhor do Mundo(11), que rege e ordena em
nosso globo todos os acontecimentos relativos aos anjos e aos homens. Em Sua consciência
registra-se tudo o que se passa nos sete planos de nosso globo. Como sua aura interpenetra
toda a Terra, sabe de tudo quanto acontece dentro dessa aura e não há ato tão secreto que Ele
não conheça e nem injustiça por leve que seja que Ele não registre(12).
O Rei, como O chamam freqüentemente, não é um Adepto de nossa humanidade. Sua posição
é demasiado elevada para ser ocupada por um Adepto de nossa evolução humana. É um
poderoso Adepto do grande Esquema de Evolução de Vênus(13) que de lá veio há 6,5 milhões
de anos para tomar a Seu cargo a evolução da Terra, sucedendo a um predecessor que
desempenhava essa função quando da transferência da Humanidade da Cadeia Lunar para a
Cadeia Terrestre(14). Sem seu fiat, ninguém pode ser admitido na Grande Fraternidade
Branca; é Sua estrela que brilha em assentimento sobre a cabeça do Adepto Iniciador, como
sinal de que Ele aceita o Iniciado em Sua Fraternidade. A tradição hindu, que conhece-O,
chama-O Sanat Kumara, "Eterno-Virgem-Adolescente" porque Seu corpo, embora físico, não
nasceu de mulher (15) porém foi feito por Kriyashakti ou poder da vontade e nunca envelhece.
Tem a aparência de homem, porém de um "Jovem de dezesseis primaveras" (16). É a Vontade
do Logos encarnada para os homens (17) e contudo Seu poderoso amor é tão vasto como o
oceano.
Rodeiam-no os Quatro Grandes Devarâjahs, ou os Governadores dos Elementos, que ajustam o
carma dos homens(18) e Grandes Devas e Anjos são como que seus Grandes Ministros(19),
prontos para executar Suas ordens. Todos os reis terrestres, cujas dinastias têm merecido Sua
Bênção, em reconhecimento de seus desinteressados serviços aos homens, possuem esse
misterioso " direito divino dos reis", como parte de sua invisível herança(20). Quando a coroa
da Inglaterra é colocada sobre a cabeça do seu Rei, vê-se ali uma remota reminiscência da
tradição alusiva ao Grande Rei do Mundo, no pequeno globo que se põe em sua mão esquerda
e no cetro ou Vara de Poder que se põe na mão direita. Porque a verdade é que em nossa
Terra, vasta como se nos parece, cabe na cova de Sua Mão e realmente nenhum pardal cai
sem o seu conhecimento.
Com Ele permanecem três Discípulos e Assistentes, que vieram também de Vênus. A tradição
hindu os chama Sanadana, Sanaka e Sanatana e todos os Quatro Gloriosos são chamados
Filhos da Mente de Brahma" e Senhores da Chama(21). Os quatro Senhores da Chama (22)
são também denominados "a Cabeça, o Coração, a Alma e a Semente do Conhecimento" .
Quando a onda da vida passar da Terra para Mercúrio, esses Três se tornarão, por sua vez, os
Senhores de Mercúrio e guiarão toda a evolução naquele globo. São conhecidos no budismo
como " Pratyeka Buddhas" ou "Budas Solitários", porque não ensinam nem fundam religiões no
mundo. Estão no Primeiro Raio, ou o Raio Governante, enquanto que os Budas estão no
Segundo Raio, ou Raio da Instrução. Embora achem-se no nível de Budas, sua função não é a
de Instrutores do Mundo. Daí a descrição curiosamente desviada que d'Eles faz o Budismo
popular, como sendo Budas "Solitários" ou "egoístas". Seu amor é tão grande como o dos
Budas, porém dão aos homens Poder em vez de Sabedoria.
A iniciação de Buda é a mais alta que na Terra se pode alcançar no Segundo Raio e recebe-a
um Bodhisattva ou Instrutor do Mundo, como coroamento de Sua obra durante idades pela
Humanidade. Depois de fundar uma religião após outra, reúne, na última de Suas vidas todos
os Seus Discípulos que se acham preparados para entrar nos diversos graus da Iniciação e se
reencarna com eles na Terra. Estabelece então uma grande religião mundial e concluída sua
obra nesse corpo físico passa a uma obra mais elevada nos outros planos. Ao deixar a
Humanidade passa a seu sucessor as funções de Instrutor do Mundo. O último dos Budas foi
Gautama Buda, que teve como seu sucessor nas funções de Instrutor do Mundo o Bodhisattva
Maitreya, já chamado pela tradição budista de " Maitreya Buddha", em antecipação ao Seu
futuro cargo.
Em todos os cinco raios restantes, do terceiro ao Sétimo, a mais elevada Iniciação é a de Maha
Chohan. Este cargo é desempenhado por um só Adepto de cada vez. Segundo a influência
dominante de um Raio ou seus sub-raios, numa época dada da evolução, assim é o tipo de
Adepto que ocupa a posição de Maha-Chohan. Ele é o Grande Arquivista dos processos
evolutivos do globo, vigia e dirige todos os membros da Grande Fraternidade de estágio em
estágio à medida que eles desenvolvem o Grande Plano. Tem sido descrito como um Ser "ante
cuja visão o futuro é uma página aberta" (22)
O Adepto do Primeiro Raio, que recebe a Quinta Iniciação, assume depois, geralmente, os
árduos deveres de Manu de uma Raça Raiz de um globo. A Sua tarefa já começou com a lenta
reagrupação dos egos que hão de trabalhar sob Suas ordens no início de uma nova Raça Raiz,
e em todas as sucessivas sub-raças segundo sua Vontade vão aparecendo uma a uma. Durante
as centenas de milhares de anos da história de uma raça raiz, Ele dirige como seu Manu a
formação de sucessivas variantes de sub-raças, encarna-se em cada uma delas para fixar-lhe a

adeptos até a o nível da Iniciação Asekha. Nesse estágio, o Adepto pode fazer uma das sete
opções quanto ao seu futuro trabalho:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Permanece com a Humanidade como Oficial da Hierarquia
Permanece com a Humanidade como "Nirmanakaya"
Une-se aos devas ou Hostes Angélicas
Une-se ao "Estado Maior do Logos"
Prepara a Obra da Cadeia seguinte
Entra no Nirvana
Entra no Nirvana

Se decide continuar a trabalhar com a nossa Humanidade, prossegue o seu tr5abalho e
finalmente recebe a Sexta Iniciação. Depois disso, pode, se assim o desejar, cessar o Seu labor
com a Humanidade e assumir u trabalho em uma outra parte, porém se resolve ficar com ela,
recebe a Sétima Iniciação. O adepto que é Maha-Chohan, esgotado o período de seu cargo, faz
uma nova "escolha". Se delibera continuar a trabalhar com a Humanidade como Oficial da
Hierarquia, precisa transferir-se para o Primeiro ou Segundo Raio a fim de receber a Oitava
Iniciação. Do mesmo modo, o Adepto que exerce o cargo de Buda e opta por assumir cargo na
Hierarquia, deverá transferir-se para o Primeiro Raio, a fim de receber a Nona Iniciação.
Os Adeptos de qualquer raio que deixam a Humanidade do nível de Asheka para cima, deverão
receber noutra parte as iniciações para as quais não se qualificaram neste globo. Nenhum Raio
é melhor do que outro. Todas as Iniciações podem ser recebidas em todos os Raios, porém,
como são necessários apenas três Senhores do Mundo, sete Manus, sete Budas e certo número
de Maha-Chohans durante um período mundial, nem todos os Adeptos preparam-se de fato
para essas funções; a maioria entra no Nirvana depois da Iniciação de Asheka e assume
ocupações que jamais as porão em contato direto com a Humanidade.
O trabalho do Mundo, visível e invisível, executa-se sob a direção dos Adeptos da Grande
Fraternidade Branca. O Logos põe-lhes nas mãos seu poder, Sabedoria e Amor e Eles
distribuem a energia do Logos pelos numerosos setores da atividade humana. Religião e
filosofia, ciência e arte, comércio e progresso são inspirados e guiados por Eles; já se
encarnando entre os homens, já agindo nas regiões invisíveis, Eles movem homens e nações
como peças em um tabuleiro de xadrez, procurando atrair homens que cooperem com o Plano
Divino. São constantemente embaraçados em Sua obra pela má vontade dos homens e como
não podem violentar-lhes a vontade, trabalham com ilimitada paciência e inspiram e guiam a
todos, vigiando a boa e a má conduta dos homens com amor e discernimento infinitos.
Os "Eternos Braços dos Grandes Irmãos cingem a Humanidade e enquanto trabalharem pela
execução do Plano, é impossível o fracasso final para a humanidade. Como Eles, outrora fracos
e pecadores, tal qual somos hoje, já atingiram a Perfeição não é um sonho mas uma realidade
a visão de nossa perfeição um dia. Servi-LOS é obter a certeza de que todas as coisas se
movem em direção ao Bom, ao Verdadeiro e ao Belo; ser aceito por Eles como Seus auxiliares
e assistentes é entrar na Senda que conduz à Deificação.
CONHECIMENTO DOS MESTRES
Até meados do século XIX muito pouco era conhecido no Ocidente sobre os Grandes Seres,
chamados no Oriente de Mahatmas, ou Mestres de Sabedoria. No Oriente, principalmente na
Índia, os Mestres já eram conhecidos há milênios nos meios dos devotos e iogues. No
Ocidente, no entanto, somente uns poucos discípulos aceitos conheciam seus Mestres,
guardando essa informação de forma reservada, por respeito a estes Santos Seres e para a
proteção deles.
Foi somente a partir do final do século XIX, com a fundação da Sociedade Teosófica e
posteriormente com a divulgação dos escritos de H. P. Blavatsky, que o conhecimento da
existência dos Mestres se espalhou nos meios esotéricos e filosóficos na Europa e nas
Américas. Alguns colaboradores de Blavatsky foram contrários a essa divulgação, em virtude
da tradicional reserva observada pelos discípulos com relação a comentários públicos sobre a
existência de seus instrutores. Mas os tempos eram outros e os próprios Mestres contribuíram
indiretamente para que sua existência fosse amplamente divulgada no Ocidente.
COMUNICANDO COM OS MESTRES
Os Mestres, agem no mundo através de seus discípulos. Projetos, mensagens ou ações que
desejam realizar para a humanidade são efetuados por seus colaboradores no mundo material,
sendo atribuídos a esses colaboradores. Esse é um ponto básico, como podemos verificar com
obras ‘inspiradas’ como Luz no Caminho, A Doutrina Secreta e tantas outras, que são sempre
publicadas em nome do discípulo.
O Mestre solicita ou inspira seu discípulo a agir da forma desejada. Mas, deve ficar claro aqui,
que o Mestre quando muito solicita, sem jamais atropelar ou forçar o livre arbítrio do ser

acumulada ao longo de inúmeros milênios de atuação no mundo, os Mestres sabem
exatamente o que pode ser feito e o que deve ser feito para ajudar cada indivíduo no seu
estágio atual de evolução. Jamais agem baseados em personalismos e preferências, mas
sempre de acordo com os méritos das pessoas, de suas condições cármicas e das
oportunidades para estender o maior benefício ao maior número possível de pessoas, por meio
das ações a serem realizadas por seus colaboradores no mundo.
A partir da década de trinta, do século XX, começou a aparecer um tipo especial de
comunicação canalizada, dessa vez referindo-se aos Mestres “Ascensos”. Ao que tudo indica,
essas comunicações começaram com as mensagens transmitidas por intermédio de Guy
Ballard. As comunicações de Ballard começam com os detalhes do que teria sido seu primeiro
encontro com o Mestre Saint Germain, no Monte Shasta, na California. Informou que de lá foi
levado em seu corpo sutil, pelo Mestre, ao retiro de Monte Teton, escondido dentro daquela
montanha em Wyoming, EUA. A partir de então suas experiências foram relatadas em diversos
livros, como: Mistérios Desvelados, A Presença Mágica, Os Discursos EU SOU, Instruções de
um Mestre Ascenso e O Amado Saint Germain Fala. Por ocasião de sua morte, no Retiro de
Royal Teton, teria finalmente ascendido, passando a ser conhecido como o amado Mestre
Ascenso Godfre.
O trabalho de Ballard parece ter aberto a caixa de Pandora de onde saíram uma infinidade de
outras comunicações atribuídas aos Mestres Ascensos.
Essas comunicações foram “canalizadas” não só por sensitivos americanos, mas também de
outros países, inclusive do Brasil. .
A PALAVRA FALADA
Os Mestres Ascensos conferem grande atenção à Ciência da Palavra Falada. Essa ciência ter-seia originado no momento da manifestação do Universo, pois, no princípio “Deus disse: ‘Haja
luz’ e houve luz” (Gn 1:3). Para esse ato criador Deus não pensou nem meditou, mas sim
disse, ‘haja luz’. O poder do Verbo é a energia mais poderosa de toda a manifestação. Os
Mestres Ascensos ajudaram o homem moderno a “resgatar a Ciência da Palavra Falada,
utilizada há 12 mil anos atrás nos templos sagrados da Lemúria e da Atlântida.”[30]
A Ciência da Palavra Falada é operacionalizada por meio de decretos. O homem, a quem Deus
outorgou o poder de ser também um criador, deve ordenar por decreto às hierarquias
criadoras, presididas pelos anjos e arcanjos, especificamente o que deseja realizar. O decreto
é, portanto, “o poder do Verbo na solução de problemas e elevação da alma.” Foi revelado que:
“o decreto é a mais poderosa das petições à Divindade. É uma ordem, proferida pelo filho ou
filha de Deus em nome da Presença do EU SOU e do Cristo, para que a vontade do TodoPoderoso seja manifestada, assim em baixo como no alto. É o meio pelo qual o reino de Deus
se torna realidade aqui e agora, usando o poder da Palavra Falada.”[31]
Somos informados que o ser humano deve ter fé no poder dos decretos, pois “A lei cósmica
afirma que as idéias expressas em palavras tornam-se obrigatoriamente realidade quando são
proferidas em nome de Deus e pela autoridade da chama de Cristo.”[32] Para aumentar o
incentivo ao uso da Ciência da Palavra Falada, o Senhor Maitreya teria anunciado por ocasião
de uma conferência, realizada em Washington, D.C., em 01/07/1961, que: “De hoje em diante,
todo decreto que proferirdes será multiplicado pelo poder de dez mil-vezes-dez mil”[33], ou
seja, será cem milhões de vezes mais forte.
OS MESTRES ASCENSOS SÃO DEUSES ?
Monoteísmo é a crença em um só Deus.
Sistema ou doutrina daqueles que admitem a existência de um único Deus.
Deus Pai, o Deus máximo do universo, conhecido como Brahman, ou como o Grande Sol
Central de toda a vida; Ele é Uno e nada jamais se comparará a Ele; só existe um Deus, um
controlador do Universo, um provedor de toda a vida; Ele é, e está, no centro do todo.
Quando chamamos os seres ascensos de deus disso, deus daquilo, como por exemplo: deusa
da liberdade, deusa da justiça, deusa da verdade, deusa da fortuna; estamos nos referindo a
uma hierarquia de luz e superior a nós, mas que é inferior ao grande e único Deus, "O Todo
Poderoso", mas muito superior ao nosso nível de consciência.
Os Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca são superiores a nós e são considerados
"deuses" porque são unos à mente e à verdade divina, do Deus Absoluto.
Eles já se libertaram da roda de encarnações, dominaram o tempo e o espaço e habitam o
plano do espírito divino do Deus único.
Eles podem se locomover pelo tempo e pelo espaço universal em velocidades muito superiores
à da luz. Ganharam não só a liberdade de locomoção pelo universo cósmico, como também a
liberdade do conhecimento absoluto da verdade universal, pois agora estão unos à mente de
Deus, que compreende, acima de tudo, a visão do Todo; eles aprenderam a anular de suas
mentes os pensamentos ruins, permitindo apenas a pureza e a harmonia em suas mentes;
fazendo dela uma casa para a mente de Deus.
Por isto veneramos estes seres, que podem e trabalham para nos ajudar a conquistar o mesmo

apoio que eles nos oferecem.
Eles não podem interferir sem o nosso chamado. Não há necessidade de comunicar-se com
todos os mestres, mas sugerimos que escolha aqueles em que seu coração confia; seja Jesus,
Buda, Maria Santíssima, Saint Germain, El Morya, ou qualquer outro Mestre Ascenso.
Acima de tudo, faça as suas invocações sempre em nome de Deus Pai. Peça tudo sempre de
acordo com a Vontade do Pai.
PAULO RODRIGUES SIMÕES
TRABALHANDO COM A ENERGIA DOS MESTRES
O trabalho com a energia dos mestres foi iniciado há muito tempo em nosso planeta. Na
verdade, suas forças vêm sendo reforçadas desde o final do século XIX. Isso estimulou diversas
pessoas a se abrirem às mensagens que os mestres estão enviando para ajudar a todos na
esfera física.
Contudo, o planeta passou por um período turbulento nas primeiras décadas do século XX,
fazendo com que os mestres se dedicassem a outros níveis de consciência para ajudar a
humanidade a superar essa fase de guerras e transformações.
Em agosto de 1958, Mark L.Prophet criou um novo canal para os mestres, a Summit
Lighthouse, com o apoio do mestre El Morya, o senhor do primeiro raio.
O propósito foi o de publicar e divulgar os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, uma
ordem de seres iluminados composta pelos espíritos dos grandes mestres da humanidade e
pelos discípulos que trabalham as energias.
A igreja informa que, por meio das mensagens dos mestres ascensos, dedica-se a desenvolver
o potencial espiritual da humanidade; as mensagens também permitem ao ser humano
compreender as realidades espirituais acima do plano físico, sintonizando-o com outras formas
de existência e de energia.
Os ensinamentos dos mestres, transmitidos pelos canalizadores da Summit, dizem que os
planos celestiais estão divididos em seções baseadas no sete; este é o número de raios de luz e
energia, que são comandados por sete mestres, com sete qualidades divinas.
ENCONTRO COM O MESTRE
Não há dúvida de que o anseio por receber instrução do Mestre é legítimo. Porém não podemos
nos esquecer de duas máximas do ocultismo. A primeira é que: “Quando o discípulo está
pronto o Mestre aparece.” Será que realmente estamos prontos para ser instruídos pelos
verdadeiros Mestres? Estamos prontos para enfrentar uma disciplina de treinamento mais
exigente e rigorosa do que a dos atletas olímpicos, não só por alguns meses ou anos antes da
competição, mas por toda nossa vida? Estamos prontos para assumir o compromisso de servir
à humanidade, sem nenhuma distinção, por séculos e milênios sem fim, até que o último ser
humano seja salvo? Estamos prontos para renunciar ao nosso conforto, aos nossos interesses
pessoais e até mesmo aos nossos bens, para executar o trabalho do Mestre? Estamos prontos
a continuar a servir, mesmo quando vilipendiados e injuriados? Estamos realmente conscientes
de todas as implicações de nossa eventual aceitação como discípulo do Mestre?
A segunda máxima, uma extensão da lei do carma, é de que “Cada um tem o Mestre que
merece.” Somente o próprio indivíduo pode avaliar o grau de sua pureza de coração, de seu
altruísmo, de sua entrega à Deus, de seu amor incondicional por todos os seres, de sua
humildade e de seu discernimento, para saber que tipo de Mestre ele merece.
AOS PÉS DO MESTRE
Aos Pés do Mestre, de autoria de Krishnamurti,
menciona que existem quatro qualificações para Senda.
“A primeira dessas qualificações é o Discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção
entre o real e o irreal, que conduz o homem a entrar na Senda. É isso; mas é também muito
mais, e deve ser praticado não somente no início da Senda,
mas a cada passo, todo o dia, até o fim.
Os Grandes Instrutores alertam repetidamente que todo discípulo está se preparando para
tornar-se um Mestre e, portanto, deve desenvolver seu intelecto, percepção e discernimento ao
ponto de jamais ser enganado pelas ilusões do mundo.
Se aspiramos a nos tornar discípulos, devemos também desenvolver o discernimento,
investigando todos os ângulos da doutrina que nos for apresentada.
Essa era uma recomendação constante do Senhor Buda: submetermos sempre ao crivo da
mente e do coração os ensinamentos que nos são passados pelos sábios e pelas Escrituras,
incluindo até mesmo a doutrina que ele havia ensinado.
A fé cega leva ao fanatismo e à estagnação.
A fé consciente, ao contrário, leva ao crescimento e, no seu devido tempo, à iluminação.
Que a Luz Divina ilumine nossas mentes e fortaleça a nossa determinação, para que possamos
trilhar o árduo Caminho da Perfeição que leva, no seu devido tempo, aos pés do Mestre.

UM MESTRE ASCENSO
UM MESTRE ASCENSO É UM FILHO DE DEUS (COMO TODOS NÓS) QUE PASSOU PELOS TESTES
E APRENDIZADOS DA VIDA TERRENA, REALIZOU SUA GRANDE OBRA, ALCANÇOU A UNIDADE
COM DEUS, VOLTANDO À SUA ORIGEM DIVINA.
Nos três reinos que Deus criou, hominal (seres humanos) angélico (anjos) e elemental (seres
da natureza), todos caminham para a expansão de sua luz interior, para a evolução infinita.
Nada é estático na vida, tudo está à procura de alcançar o amor universal.
Nós seres humanos com o passar de diversas encarnações, vamos adquirindo mais
aprendizado, mestria e domínio sobre as leis da matéria e do espírito. No decorrer de muitas
experiências vividas aqui na Terra, vamos redespertando nosso Deus Interior, até um dia
entrarmos em total união novamente com Ele. Quando isso acontece, o ser humano realiza a
Ascensão na luz, se eleva ao nível de consciência divina, se tornando um MESTRE
ASCENSIONADO.
Um Mestre da Luz vive nos planos superiores e não necessita mais reencarnar porque obteve
todo o aprendizado e desenvolvimento de sua alma, realizando sua missão ou Plano Divino aqui
no planeta. Como um Mestre Ascenso está em plena união com Deus, Ele naturalmente
expressará todas as virtudes divinas, e como são grandes e belas essas virtudes. Com esse
nível divino de consciência, um Mestre naturalmente não cria mais carma negativo porque
pensa e sente diferente da consciência humana. Tem olhos voltados só para o bem de tudo o
que existe e dedica sua energia para espalhar o seu amor por toda a criação.
Saindo do ciclo da roda das reencarnações, da situação de seres humanos vivendo na matéria
passam para o estágio da união com o seu Ser Divino nos planos de luz, integrando e fazendo
parte agora plenamente da Grande Fraternidade Branca, união de todos os seres iluminados.
Todos nós temos esse belo caminho a seguir, e o nosso livre-arbítro é o que vai determinar o
momento de nossa Ascensão, pela nossa total entrega ao que é o Bem. Esses nossos irmãos
que alcançaram antes de nós o retorno ao Pai, vibram pela nossa conquista e evolução neste
mundo e estão sempre prontos e à espera de que invoquemos a Sua ajuda, orientação, amor e
proteção.
SÃO OS MESTRES DE TODOS OS TEMPOS QUE REALIZARAM A ASCENSÃO, DE TODAS AS
VERDADEIRAS RELIGIÕES , DO ORIENTE OU DO OCIDENTE, SEM DISTINÇÕES, PORQUE
ESTÃO EM UNIDADE COM O TODO.
UM GRANDE AMIGO
Um Mestre está sempre pronto para ser nosso grande amigo e instrutor espiritual.
Imagine aquele grande ser que está disposto a toda hora a nos orientar, proteger, rogando
para que a felicidade verdadeira faça parte novamente de nossa vida..., que grande amigo é
um Mestre Ascensionado, Ele sabe e entende nossas dificuldades porque muitos Deles também
peregrinaram na Terra passando por grandes provas assim como nós, outros são de diversos
sistemas planetários.
Tudo isso é apenas um vislumbre do que é um Mestre e o que Ele pode fazer.
Tudo depende de nos abrimos para Deus e deixar a luz se manifestar, para que os queridos
Mestres possam fazer maravilhas em nossas vidas.
Por isso a importância em utilizar a Chama Violeta, que dissolve tudo o que é negativo em nós.
Mais purificados, começaremos a sentir as maravilhosas vibrações e influências dos Mestres.
Entraremos mais em sintonia com esse grande conjunto de todos os seres de luz, do qual
também fazemos parte, pois a Criação Universal foi feita pelo mesmo Criador.
TRANSMUTAÇÃO DO KARMA
A outra prática central atribuída aos Mestres Ascensos é a transmutação do carma por meio da
chama violeta, de acordo com o ministério do Mestre Ascenso Saint Germain. Muitos decretos e
rituais de cura estão voltados para esse fim.
Em primeiro lugar, convém investigarmos o método pelo qual esse procedimento teria se
tornado possível. Numa citação anterior, de material canalizado pela Summit Lighthouse, foi
dito: “A dispensação permitindo que a chama violeta fosse posta à disposição dos discípulos
neste século foi concedida pelos Senhores do Carma porque Saint Germain compareceu
perante esse augusto conselho para advogar, como defensor da humanidade, a causa da
liberdade.” Em primeiro lugar, os Senhores do Carma, ou Lipikas, os “escribas” que registram
todas as palavras e ações dos homens nesta Terra, como são conhecidos na literatura
esotérica, “são os agentes do carma e não membros de um suposto conselho do carma. O
carma sendo a lei fundamental e inexorável da operação da manifestação do universo não está
sujeito a “deliberações” de um conselho. Tampouco os Mestres agem como políticos, de forma
emotiva visando o impacto popular, procurando modificar uma lei irrevogável “advogando,
como defensores da humanidade, a causa da liberdade.”
A transmutação, porém, é uma realidade conhecida da alquimia. Como Saint Germain foi o
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O propósito foi o de publicar e divulgar os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, uma
ordem de seres iluminados composta pelos espíritos dos grandes mestres da humanidade e
pelos discípulos que trabalham as energias.
A igreja informa que, por meio das mensagens dos mestres ascensos, dedica-se a desenvolver
o potencial espiritual da humanidade; as mensagens também permitem ao ser humano
compreender as realidades espirituais acima do plano físico, sintonizando-o com outras formas
de existência e de energia.
Os ensinamentos dos mestres, transmitidos pelos canalizadores da Summit, dizem que os
planos celestiais estão divididos em seções baseadas no sete; este é o número de raios de luz e
energia, que são comandados por sete mestres, com sete qualidades divinas.
TRANSMUTAÇÃO DO KARMA
A outra prática central atribuída aos Mestres Ascensos é a transmutação do carma por meio da
chama violeta, de acordo com o ministério do Mestre Ascenso Saint Germain. Muitos decretos e
rituais de cura estão voltados para esse fim.
Em primeiro lugar, convém investigarmos o método pelo qual esse procedimento teria se
tornado possível. Numa citação anterior, de material canalizado pela Summit Lighthouse, foi
dito: “A dispensação permitindo que a chama violeta fosse posta à disposição dos discípulos
neste século foi concedida pelos Senhores do Carma porque Saint Germain compareceu
perante esse augusto conselho para advogar, como defensor da humanidade, a causa da
liberdade.” Em primeiro lugar, os Senhores do Carma, ou Lipikas, os “escribas” que registram
todas as palavras e ações dos homens nesta Terra, como são conhecidos na literatura
esotérica, “são os agentes do carma e não membros de um suposto conselho do carma. O
carma sendo a lei fundamental e inexorável da operação da manifestação do universo não está
sujeito a “deliberações” de um conselho. Tampouco os Mestres agem como políticos, de forma
emotiva visando o impacto popular, procurando modificar uma lei irrevogável “advogando,
como defensores da humanidade, a causa da liberdade.”
A transmutação, porém, é uma realidade conhecida da alquimia. Como Saint Germain foi o
maior alquimista conhecido, é natural que os rituais de transmutação sejam sempre referidos a
Ele, principalmente quando é utilizada a chama violeta, instrumento de trabalho notório do
Sétimo Raio.
OS MESTRES ASCENSOS
EL MORYA
RETIRO EM DARJEELING, INDIADONS DA FÉ NA VONTADE DE DEUS E PALAVRAS DE SABEDORIA
Chefe do Conselho de Darjeeling da Grande Fraternidade Branca, estadista,poeta, economista e
santo, fundador da Summit Lighthouse.
Em encarnações passadas na Terra foi.:Na civilização da Suméria, há 2100 anos a.C foi Abraão
principe dos Caldeus e pai da nação hebraica: Akbar, o maior imperador mongol
conhecido(1542);Melquior, um dos três reis magos do Oriente; Rei Artur guerreiro e guru da
escola de mistérios de Camelot;;Thomas Beket e Tómas Moro(Canonizado pelo Papa Leão XIII,
conselheiros de Reis ingleses Henrique II e Henrique VIII; Tomas Moore, poeta na Irlanda;
Principe Indiano Mori Wong de Koko Nor;
Em 1898, Morya já cumprira os requisitos para a sua ascensão, Em 1952 ajuda na criação da
Ponte Para a Liberdade;Conhecido como o Mestre M. dos Himalaias patrocinou a Sociedade
Teosófica; em 1958 fundou a Summit Lighthouse.
Chohan do Primeiro Raio, sustenta os atributos divinos da fé, força, poder, proteção e Vontade
Divina. Mestre El Morya é o Chohan (diretor ou dispensador) do Primeiro Raio ou Azul, que
corresponde aos atributos divinos da Vontade Divina, fé, proteção, coragem e força. Seu raio
gêmeo é Miriam e seu templo etérico localiza-se sobre a cidade de Darjeeling, na India. A
música para entrar em sintonia com a energia desse majestoso mestre é Pomp and
Circunstance, de Elgar. Em sua última encarnação terrena, foi El Morya Khan, filho do monarca
de Bangladesh. Nesta existência, ele renunciou ao trono do qual era herdeiro e abraçou a vida

sempre citado pela fiel obediência a Deus e ao Plano Divino. Determinação, firmeza e liderança
são os mais marcantes traços de El Morya, que encarnou vários reis como Nabucodonosor, da
Babilônia (630 aC); Leônidas, de Esparta (532 aC); Melchior, um dos reis magos que deu
aporte energético ao nascimento de Jesus; e Arthur, o unificador dos clãs da Inglaterra no
século VI. Na Mongólia, foi imperador duas vezes entre os séculos XIV e XV: como Akbar, o
Grande, que unificou seu povo e transmitiu-lhe os valores do monoteísmo; e Shah Jahan, o
lendário construtor do Taj Mahal, um monumento ao amor até hoje cultuado no islamismo. Em
duas de encarnações na Inglaterra, foi canonizado pela Igreja Católica. Numa foi Thomas
Becket (1118 - 1170), arcebispo de Canteburry martirizado por desafiar os desmandos do rei
Henrique II. Na outra, Thomas Morus (1478 - 1535), pensador, estadista e advogado, escritor
da obra Utopia, um tratado sobre a justiça e a igualdade social. Por suas idéias avançadas e
polêmicas, foi preso e decapitado a mando de Henrique VIII.
Diz Mestre El Morya:
"A vontade de Deus é o bem. A Vontade de Deus quer a criatura livre. A Vontade de Deus quer
ajustar o eixo da Terra e assim restabelecer o equilíbrio do clima. A Vontade de Deus quer que
toda pessoa, por si própria, obtenha o suprimento de suas necessidades diárias. A Vontade de
Deus quer que desapareçam as doenças, as mortes, as limitações de toda sorte e o
desequilíbrio da mente e do corpo; quer que desapareçam a indisciplina, a impureza e a
grosseria; quer que novamente brilhe a Luz Fundamental; quer que a Terra ostente, outra vez,
as cores claras e brilhantes e a beleza que possuía ao ser concluída pelo Elohin." Apelo ao
Mestre El Morya:
Bem amado Mestre Ascensionado El Morya, eu Vos amo e Vos abençôo. Sou grato pelo Vosso
serviço a mim e a toda a humanidade. Envolvei-me em Vossa Chama Azul-Branca do Amor e
deixai-me sentir a Vossa Força e o Vosso Poder, para manter a Idéia Divina e trazê-la à
manifestação, abençoando a todos. Ajudai-me a dizer à minha Bem-Amada Presença Divina:
"seja feita a Vossa Vontade e não a minha". Ajudai-me a sentir e compreender Vossa iluminada
obediência perante a Vontade de Deus, Vossa humildade espiritual perante o Amor Divino,
Vossa reverência a Deus e Seus Representantes e à Presença Divina em cada Coração
Humano. Apelo à Vontade Divina:
A Vontade de Deus é o bem A Vontade de Deus é Luz A Vontade de Deus é bem-aventurança A
Vontade de Deus é paz A Vontade de Deus é pureza A Vontade de Deus é equilíbrio A Vontade
de Deus é bondade
(fazer três vezes)
MESTRE KUTHUMI
Instrutor do Mundo, ele sustenta as virtudes do Segundo Raio - iluminação, sabedoria e
discernimento - e auxilia a todos que buscam a Verdade de Deus.
Na Grande Fraternidade Branca, o Bem Amado Mestre Kuthumi ocupa o cargo de Instutor do
Mundo, que também é desempenhado por Mestre Jesus. Sua função é transmitir a Verdade
Divina ao homem por meio das religiões. Como um ser do Segundo Raio (amarelo-dourado),
auxilia a todos que desejam conhecer as leis espirituais e serem bons instrutores de seus
semelhantes. Atua em conjunto com o Grande Diretor Divino, Senhor Maitreya, no santuário
deste em Cachemira, na India.
Mestre Kuthumi encarnou-se muitas vezes na Terra antes da ascensão. Numa de suas
passagens pelo Egito, foi o faraó Amenófis IV, empreendedor do culto ao Deus Aton - Supremo
Ser Universal representado pelo Sol. Por devoção ao Deus Uno, mudou seu nome para
Akenaton (servidor de Aton) e procurou libertar o povo egípcio das falsas noções religiosas e
superstições. Infelizmente, o culto à Grande Divindade teve curta duração no Egito, pois não foi
sustentada pelos sacerdotes após à morte do faraó. Nos anos 2000 a.C, viveu como rabino e
participou da escritura do Novo Testamento e do Talmude, código moral e espiritual do povo
hebreu.
No ano de 570 a.C., encarnou como o grego Pitágoras, grande filósofo e ocultista. Sua
trajetória de vida levou-o a estudar no Egito e na Babilônia, onde inciou-se nos mistérios de
Isis e de Osíris, dos magos caldeus, dos zoroastristas e dos mosaístas. Ao retornar para a
Grécia como um grande iniciado, fundou na ilha mediterrânea de Crotona sua famosa escola de
filosofia esotérica - o Instituto Pitagórico, misto de colégio de educação, academia de ciência e
cidade modelo. Ali o sábio ensinava que os deuses, diversos em aparência, eram os mesmos
em todos os povos, visto que eles correspondiam a vários aspectos de um mesmo Deus,
Supremo e Único. Pregava a tolerância para com todos os cultos; a unidade dos povos e das
religiões. Pai da numerologia, Pitágoras ensinava também que os números continham o
segredo de todas as coisas e que Deus era a Harmonia Universal. Esse é o principal toque
pessoal que o Mestre imprimiu em todos os seus discípulos através dos tempos: o pendor
universalista, a vocação fraterna e crística que, liberta de dogmas e separatismos religiosos,
devota-se ao trabalho de unificação espiritual. Em outra vida do Mestre, no tempo de Jesus, foi
Baltazar, um dos três Reis Magos que seguiram a estrela de Belém e foram homenagear o Filho

quem foram transmitidos os conceitos básicos da teosofia. Essa doutrina trouxe ao Ocidente o
conhecimento esotérico da India..
Diz o Mestre Kuthumi: "Vós, diletos corações, não vos canseis indo a qualquer lugar à procura
da Presença Divina. Praticai o silêncio! Abri vossos olhos na paz do próprio mundo dos sentidos
e sede cientes do majestoso Poder Divino que se encerra nas batidas do vosso coração. Deixai
a Natureza Divina penetrar-vos completamente, bem como em todos os lugares onde sois
obrigados a permanecer, e procurai provar ao vosso sentido a Onipotência, o Amor e a
Presença Divina. Quereis prestar algum serviço a Mim? Então pensai todas as manhãs na
natureza de vossa própria Presença, no poder de vossa Presença na maestria de vossa
Presença. Observai-A por alguns momentos em silêncio e depois retirai-vos do silêncio e
rocurai ser, ao menos por meia hora, essa Presença."
Oração de São Francisco:
Senhor, fazei-me instrumento de Vossa Paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor;
perdão, onde haja dúvida; eserança, 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.
MESTRE CONFÚCIO
Como chohan do Segundo Raio (Amarelo-dourado), ele sustenta os atributos divinos da
sabedoria crística, da iluminação e do discernimento
Sucedendo ao Mestre Lanto, que ocupa hoje o cargo de Diretor Divino, Mestre Confúcio é o
atual chohan do Segundo Raio e hierofante do Templo do Royal Teton, nos EUA. Em sua última
encarnação como o célebre filósofo chinês que viveu entre 551 e 479 a.C., Mestre Confúcio deu
um grande exemplo de sabedoria e iluminação, principais atributos do Segundo Raio.
Reverenciado como Sábio Supremo, deixou ensinamentos seguidos por mais de 2 mil anos até que a revolução comunista proibisse o estudo do confucionismo e destruísse os templos em
que ele era transmitido. A maior contribuição de Confúcio ao povo da China foi um código de
conduta que pregava o respeito aos ancestrais e à Vontade Divina. Ele ensinava que a
sociedade ideal é resultado da harmonização de cinco afinidades: entre governante e ministro,
marido e esposa, pai e filho, irmão mais velho e mais jovem, amigo e amigo. Os
relacionamentos, por sua vez, deveriam estar baseados no conceito de ren (humanidade e
amor) praticado por meio do li (ética comportamental).
Diz o Mestre Confúcio:
"Do centro do vosso coração irradia-se, constantemente, a Força Divina com a qual vosso
corpo é suprido. Quanto mais vos concentrardes nesse centro de Luz, aceitando essa Força
como única Fonte atuante, tanto mais intensa, abarcante e irradiante torna-se a mesma,
assumindo total liderança em vossa vida. Isso significa o renascimento do Cristo, o Homem
Divino que determina toda a vossa atividade".
Apelo ao Mestre Confúcio:
Em nome da minha Presença EU SOU e com o poder e a autoridade do Fogo Sagrado em meu
coração, apelo a vós, Mestre Ascensionado Confúcio, precipitai, precipitai, precipitai da fonte de
toda a vida tudo que for necessário para concretizar-se meu Plano Divino. Eu vos
agradeço.
Decreto da iluminação:
EU SOU o poder transmutador que ilumina a minha consciência EU SOU o renascimento da
consciência crística em mim EU SOU o sol da iluminação que sustenta todo o planeta EU SOU,
EU SOU, EU SOU a iluminação do Deus Meru Que liberta cada ser, a humanidade e toda a
Terra. Decreto da Chama Dourada da vitória:
A pureza do ouro A vitória de Deus É constante e sagrada a mensagem de Deus Consciente de
Deus que EU SOU Paciente vidência de Deus que EU SOU A verdade e a pureza de Deus que EU
SOU Oh vitória, vitória, vitória de Deus Neste dia eu conclamo a vitória de Deus Oh vitória,
vitória, vitória da Luz Hoje sim em proclamo a vitória da Luz Vitória para tudo e todos em todos
os lugares da Criação Nós agradecemos.
MESTRE LANTO
SE TORNOU UM MESTRE ASCENSIONADO POR VOLTA DE 500 A.C
O Senhor Lanto, grande luz da antiga china, presta agora serviços como um dos principais
sábios da América. O Senhor do 2º raio, Lanto, é um Mestre Ascenso em cuja presença a
sublimidade da Mente de Deus pode ser tocada.
Lanto dá aulas no Retiro do Royal Teton que corresponde ao Grand Teton em Wyoming EUA;
pois é neste foco antigo de grande luz que as sendas de todos os Sete Mestres são ensinadas e

EVOLUÇÃO DE LANTO
Podemos acompnhar a sua evolução como Sumo Sacerdote no Templo da Mãe Divina no
continente perdido da Lemuria - Oceano Pacífico- e em outras várias reencarnações na
Atlântida.
Depois do afundamento da Atlantida ( cataclismas em :800.00 mil anos; depois 200.000 anos;
depois 80.000 anos )e do desaparecimento de sua última ilha - Poseidonis em 9.564 A.C,
citada por Platão, que se afundou também em etapas, muitos adeptos e sacerdotes do FOGO
SAGRADO levaram as CHAMAS para outras partes da Terra.
Era um ritual altamente necessário, uma vez que as CHAMAS focalizavam certas qualidades da
Consciência de Deus em prol do Planeta e dos seus povos .
LANTO foi e é um Mestre do Poder da Precipitação.Um processo alquímico de atrair luz e
substância cósmica do Universal, fazendo-a materializar numa forma física ( uma matriz
material predeterminada) através da Ciência da Palavra Falada.
Lanto encarnou mais tarde como um governante da China e como um contemporâneo de
Confúcio ( 551-479 A.C). Depois de sua ascensão, aceitou o cargo de Mestre Presidente do
Conselho do Royal Teton a fim de trazer ao mundo ocidental a chama da Ciência , da
Tecnologia, da Cultura da Mãe e do respeito à vida.
Mestre Lanto, de coração Venusiano, foi um dos primeiros guardiães da Chama e ajudou a
SANT KUMARA na construção de SHAMBALLA.Ele veio trazer a luz na sua missão ao Planeta
cuja humanidade se desumanizara e havia perdido o fogo original e a inteligência que animava
a sua divindade.
LANTO adorava tanto a chama trina no coração que o brilho intenso dessa centelha divina
podia ser vista através que um brilho- um halo dourado- que envolvia seu peito.
Ao longo dos séculos XIX e XX, Lanto deu seu fiel apoio aos esforços de Saint Germain para
libertar a Humanidade através da divulgação dos Ensinamentos dos Mestres Ascensos sobre a
Presença EU SOU e o FOGO VIOLETA.
A 3 de Julho de 1958, o Mestre Lanto passou seu cargo de Hierarga do retiro do Royal Teton
para o Mestre Ascenso Confúcio e assumiu o cargo de Senhor do Segundo Raio que era
ocupado por Kuthumi.
Kuthumi- que foi Saõ Francisco - deixou o cargo de Senhor do Segundo Raio passando a servir
com Mestre Jesus como Instrutores do Planeta.
Em 30 de Outubro de 1966, Lanto recebeu do Conselho do Carma uma dispensação muito
importante para todos os establecimentos de ensino superior, seminários, faculdades :
UMA PODEROSA, TRANSCEDENTE CHAMA DOURADA DE ILUMINAÇÃO COLOCADA A UMA
ALTURA DE 30 METROS NA ATMOSFERA POR CIMA DOS ESTABELECIMENTOS CITADOS.
Qualquer estudante de um estabelecimento de ensino superior pode invocar a ação desta
chama e aumentar o espledor áurico dos dons da sabedoria e do conhecimento.
Nota Chave do Retiro do Royal Teton - "Canto à Estrela da Tarde" da ópera Tannhauser, de
Wagner.
MESTRA ROWENA
Chohan do Terceiro Raio ou Rosa, sustenta os atributos divinos do puro amor incondicional de
Deus, adoração, beleza e reverência
Mestra Rowena é a Chohan (diretora ou dispensadora) do Terceiro Raio ou Rosa. Ela assumiu
suas funções em 1964, recebendo o cargo do Mestre Paulo, "o Veneziano", que, por muitos
eons, foi o dirigente desde raio cujos atributos são amor incondicional, beleza, reverência e
adoração.
Rowena é raio gêmeo do Mestre Vitória e ambos são e Vênus. Seu templo localiza-se nos
planos dimensionais superiores sobre a Inglaterra. Ela é conhecida como a "Mestra da
Delicadeza, da Diplomacia e da Beleza".
A amorosa Rowena interessa-se muito em estimular talentos, tanto os latentes como os já
descobertos, pois toda emanação de vida é dotada de um talento ou aptidão que deve ser
desenvolvida para seu progresso espiritual. Ela protege, estimula e mantém os realizados que
já alcançaram suas metas nesta vida e faz o mesmo com os aspirantes que estão se iniciando
no caminho.
O Terceiro Raio representa a força magnética da Chama Rosa do Amor Divino ou Incondicional.
É a energia que liga a idéia divina à forma física. É a essência do Amor Divino que une todas as
formas e todos os átomos, que mantém o universo coeso, atado e integrado.
A Chama Rosa representa o amor, a harmonia, a tolerância, o tato, a compreensão e a
diplomacia. Sua energia possibilita ativar a sensibilidade que existe dentro de nós, dando-nos
competência para procurar a felicidade e descobrir a beleza que existe em toda parte.
Mestra Rowena atua também juntamente com Mestra Nada do Raio Rubi (Sexto Raio) na
chamada "Casa Rubi" da Fraternidade, o grande foco de Amor para a nossa Era. Para fazermos
um boa conexão com o Raio Rosa e Mestra Rowena, usamos um cristal de quartzo rosa, a
pedra do amor.

seguis as instruções do próprio Santo-Ser-Crístico, trazeis a iluminação aos vosso próprio ser e
ao vosso mundo. Sereis assim um centro de irradiação do Puro Amor Divino para a evolução da
Terra." Apelo à Mestra Rowena:
Amorável Rowena... irmã na luz Trazei-nos a beleza do amor celestial Sois tão boa, paciente e
compreensiva Bela Rowena, nós te amamos. Queremos conhecer o sentido da vida Ajudai-nos
a ser guardiões de nossos irmãos Onde houver trevas, espalha ao máximo o amor Auxilia-nos,
legiões celestes, a redimir a dor. Amorável Rowena fazei-nos fortes e firmes Exercitai o poder
do Amor para remir os defeitos Pelo vosso serviço amoroso, que é dado a todos Pela glória de
Deus apelamos agora. Deusa da Liberdade abençoai este Amor Nossa amiga e irmã... Oh Santa
Rowena Sois poder e força, todos os dias abençoada Amamos o Terceiro Raio e nossa bela
Rowena.
Invocação ao Amor Divino:
Em nome de nossa poderosa Presença EU SOU, das abençoadas mestras Rowena e Nada, do
Arcanjo Samuel e do Elohim Órion, pedimos à Chama Rosa do puro Amor Divino: derramai a
abençoada e harmoniosa irradiação do puro Amor Divino em toda vida e envolvei a Terra com
estas vibrações possibilitando toda pessoa a se transformar em um luminoso foco de luz desta
divina virtude. EU SOU o poder do puro Amor Divino que dirige todos os acontecimentos sobre
a Terra conduzindo-os a Perfeição. (repetir três vezes).
Apelo à Chama Rosa:
Em nome da minha Presença Divina EU SOU e com o poder da força magnética ancorado no
Fogo Sagrado, apelo ao Bem-Amado Himalaia, à Amorável Mestra Rowena, aos Bem-Amados
Arcanjos Samuel e Caridade que preencham meu santuário sagrado com o Amor Divino e
enviem seus anjos de luz que atuam no Raio Rosa para que carreguem com a Chama Rosa do
puríssimo Amor Divino cada átomo deste edifício, desde o alicerce até o telhado. Carreguem
também minha família, propriedades, objetos,meus quatro corpos inferiores e a todos com
quem estou ligado com o fogo róseo do amor incondicional. Que a Chama Rosa ajude-me a
sustentar a força crescente deste momentum de Amor. Ajudem-me a sobressair o rosa da
Chama Trina do meu coração como uma bênção para tudo e toda vida que comigo entre em
contato. Em nome do Altíssimo, considero realizado este apelo. EU SOU, EU SOU, EU SOU.
MESTRE PAULO, O VENEZIANO
RETIRO NO SUL DA FRANÇA, TEMPLO DO SOL, NOVA IORQUE
DIVINO ARTISTA que confere através da excelência de obras a imagem de Cristo única de cada
alma, penetrando correntes de vida por meio das disciplinas do amor, para as iniciações do
Sagrado Coração e da Arvore da Vida:
" Aprende a gostar de fazer tudo bem feito e conseguirás"
Sustentando as energias do Espírito Santo para a humanidade, é quem nos dá o alento da vida
Mestre Paulo, o Veneziano é o Maha Chohan da Grande Fraternidade Branca. Nessa função,
canaliza a Luz do Coração do Universo para os Chohans ou diretores dos Raios. Representa a
energia do Espírito Santo para a humanidade, que vivifica toda forma de vida nos reinos
humano e elemental. É dele que recebemos o primeiro alento quando nascemos e, quando
desencarnamos, é também ele que recebe o nosso último suspiro. Como ser do Terceiro Raio, é
especialmente dedicado aos atributos do amor divino, inteligência criativa, beleza, comunhão e
compaixão. Em sua última passagem pela Terra, ele foi o pintor renascentista Paolo Veronese
(1528 - 1568), um devoto da beleza, da religiosidade e da perfeição. Quem deseja desenvolver
as faculdades da criatividade e da intuição recebe desse Mestre todo auxílio necessário.
O Maha Chohan é um amoroso consolador de todo ser humano, que se empenha em nos
motivar a entrar no ritmo vibratório de Sua natureza até que incorporemos os Seus atributos.
Seu templo etérico fica sobre a ilha de Sri Lanka, ao sul da India. A música-chave desse mestre
é At Downing, de Cadman.
Diz Mestre Paulo Veneziano:
"Gostaria de ajudar-vos a conseguir o verdadeiro estado de paz, tornando-vos uma presença
consoladora para os demais. Discípulos, quando conhecerdes a preciosa paz, vereis cada
criatura retribuir-vos o consolo. Apelai à vossa própria Presença Divina e apelai a Mim pedindo
esta graça; então, ireis desenvolver uma nova concepção de tudo que vos rodeia." Apelo ao
Mestre Paulo, o Veneziano:
Bem-amado Mestre Ascensionado Paulo, o Veneziano, eu Vos amo e Vos abençôo. Agradeço
por tudo que tendes feito por mim e por toda a humanidade. Ensinai-me a ser nobre e que eu
tenha o privilégio de possuir as Vossas virtudes: tolerância, tato, diplomacia, paciência,
gratidão e capacidade de conviver com meus semelhantes. Decreto do amor incondicional:
EU SOU o amor que preenche meu mundo material EU SOU o amor que a tudo compreende EU
SOU o amor ilimitado que me une a toda criação divina EU SOU a oportunidade amorosa de
caminhar na luz EU SOU reconhecedo o amor em todos os seres EU SOU sustentando o amor e
harmonia entre anjos, homens e elementais EU SOU estabelecendo para a Terra o seu plano de

SERAPIS BEY
RETIRO EM LUXOR-EGITO; DONS NA REALIZAÇÃO DE MILAGRES
Hierarca de Luxor- Egito, mentor de almas ascendentes nas aplicações do fogo sagrado,
arquiteto de ordens sagradas, da vida interior e de cidades da era do ouro, disciplinador militar
das forças da Luz , da Paz e da Liberdade Cósmica:
"EU SOU o guardião".
Chohan do Quarto Raio (Branco Cristal), sustenta os atributos divinos da pureza, ascensão,
artes, ressurreição, autodisciplina e ordem.
Serapis Bey foi um rei-sacerdote em Atlântida, onde já atuava no Templo da Ascensão. Com a
proximidade da queda da Atlântida, os oficiantes e guardiões das chamas sagradas foram
avisados e, assim, ele fugiu com seu grupo se servidores da luz para Luxor, no Egito, onde
ancorou o novo Templo da Ascensão. É do mesmo templo, posteriormente realocado para a
Quarta Dimensão, que ele atua como dispensador do Quarto Raio para a humanidade,
sustentando os atributos da pureza, ascensão, artes, ressurreição, autodisciplina e ordem.
Serapis Bey várias encarnações no Egito. As mais conhecidas foram como os faraós Akhenaton
IV e Amenophis III (construtor do Templo de Tebas e de Karnak). Apaixonado por arquitetura,
construiu noutra de suas encarnações, na Grécia, o famoso Parthenon. Tem sido grande
construtor de templos, tanto físicos como internos, a serviço da Luz. Ascencionou no século IV
a.C.. Diz o Mestre Serapis Bey:
"Sinto-me honrado em responder a qualquer pergunta relacionada com o emprego da poderosa
Chama da Ascensão, cujo objetivo é elevar toda 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, latente, a virtude do Fogo Sagrado. O Fogo que abastece a vossa mesa
e veste o vosso corpo; o Fogo que transmuta a vossa transgressão em harmonia; o Fogo que,
tal como um elixir, restaura as forças que possuístes em tempos passados no Grande Sol
Central, na esfera interna e também nesse mundo físico; o Fogo que, unido à Chama Cósmica,
quando o vosso momentum estiver edificado, irá presentear-vos como grande acontecimento
que conheceis como ascensão."
Apelo ao Mestre Serapis Bey:
Amado Mestre Serapis Bey Muito te amamos e agradecemos pela chama da ascensão O
caminho para nós e para a humanidade Em nome da sagrada Presença EU SOU Apelamos a
Serapis Bey e à Fraternidade da Ascensão Para que mantenham a Chama Branca em nossas
vidas Atuando em nossos corpos mental, emocional e físico Bem como no dia a dia em nossos
lares, finanças e interesses Permiti que mediante seu impulso o poderoso Raio Branco
ascensione tudo em nossa vida Amor, Felicidade, Abundância, Saúde, Vitória e Perfeição
Mantendo isso para toda a Eternidade. Assim É!
Decreto:
"EU SOU a Presença de Deus" (Visualizando a chama branca) EU SOU a Presença de Deus em
ação, pensamentos, palavras e sentimentos... EU SOU a Presença de Deus eliminando as
imperfeições... EU SOU a Presença de Deus ativando os átomos e elétrons de meu corpo
físico... EU SOU a Presença de Deus harmonizando-me e equilibrando-me... EU SOU a Presença
de Deus trazendo a abundância às minhas mãos... EU SOU a Presença de Deus manifestada em
saúde e paz EU SOU... EU SOU... EU SOU... EU SOU a Presença de Deus!
HILARION
RETIRO EM CRETA-GRÉCIA; DONS DA CURA
Mentor da Verdade Imortal, da Ciência divina, de todos os ramos físicos e metafísicos da
ciência e das artes curativas; o eterno empirista que traz à senda iniciática aquele que procura
a verdade. "Conhecereis a verdade e a Verdade vos libertará
Chohan do Quinto Raio, sustenta os atributos divinos da verdade, abundância, ciência,
concentração e cura
Em épocas remotas, antes de a Atlântida submergir no Oceano Atlântico, muitos sacerdotes e
sacerdotisas de Ordens Brancas foram incumbidos de levar para outros países da Terra os
elevados ensinamentos da Sabedoria Divina, para que não se perdessem com Atlântida. Mestre
Hilarion, na época ainda não ascensionado, encontrava-se num desses grupos de iniciados, ao
qual foi confiada a Chama da Verdade. Este grupo de escolhidos aportou na Ilha de Creta, na
Grécia, e lá ancorou a Chama Verde, a Luz da Verdade. Desde então, a Sagrada Chama irradiase para toda a Terra expandindo a verdade nos pensamentos e sentimentos das criaturas.
Hoje, o maravilhoso Templo da Verdade da Ilha de Creta só existe nos planos etéricos, pois foi
destruído por guerras através da história da humanidade. É de lá que Mestre Hilarion sustenta
os atributos do Quinto Raio (verde) da verdade, concentração, ciência, abundância e cura. Seu
raio gêmeo é a Mestra Palas Athena.
Hilarion foi o apóstolo Paulo de Tarso, que depois de perseguir os cristãos e julgá-los com base
em testemunhos falsos, descobriu a verdade e converteu-se ao cristianismo, ao qual dedicouse para o restante de sua vida. Foi depois canonizado pela Igreja como São Paulo. Sob a Luz de

Diz o Mestre Hilarion:
"A doença surge sempre que o ser humano, pelo mau uso das energias sagradas, cria a
desarmonia, dá força energética a ela e densifica-a em seu próprio plano, afastando-se da
ordem divina.
A doença é assim gerada pela própria pessoa num momento de desamor, isto é, ao invés de
qualificar positivamente a energia que vem do Pai, ela a usa de forma negativa e imperfeita.
Assim, se a doença brota do desamor, a cura deverá brotar do amor." Apelo ao Mestre
Hilarion:
Chama Verde de Hilarion(3x) Rogo a cura para mim, para os meus, para o meu mundo, para
todos os humanos e para a Terra e sua atmosfera Chama Verde de Hilarion(3x) Derrame-se
sobre os hospitais, casas de saúde e onde haja desequilíbrio físico, emocional e espiritual
Chama Verde de Hilarion (3x) Carregue a todos com a mais pura chama da cura e liberte a
humanidade do sofrimento
Meditação para a cura:
Sente-se relaxado num lugar tranqüilo, coloque ao fundo uma música suave mentalize-se
envolvido por uma pirâmide da mais brilhante luz verde.
Respire profunda e lentamente. Apele ao Arcanjo Rafael e à Mãe Maria para que dispensem e
permitam a cura total de seus corpos físico e espiritual. Veja e sinta suas mãos pulsando e se
transformando em "mãos de luz", sempre na luz verde. Com suas mãos de luz você vai
curando cada órgão ou parte de seu corpo que esteja em desequilíbrio ou doente.
Finalize o exercício com o apelo ao Mestre Hilarion:
Amado Mestre Hilarion Mantende a Verdade e a Cura Registradas em meus corpos e ao meu
redor Eu Sou a Verdade, a Consagração e a Cura Eu Sou a Verdade, a Consagração e a Cura Eu
Sou a Verdade, a Consagração e a Cura Apelo para a cura planetária:
Visualize-se dentro de uma pirâmide de fogo verde mantida por seres do Quinto Raio. De
dentro dela, a chama verde começa a se expandir e vai envolvendo todo o planeta Terra.
Faça a afirmação: Eu Sou a Verdade manifestada na perfeita harmonia de meus corpos Eu Sou
a Verdade que se manifesta no gesto amoroso de curar e restituir o plano divino Eu Sou a
Verdade manifestada na compreensão do mistério da vida através da ciência divina Eu Sou a
Verdade que se implanta em cada ser deste planeta Eu Sou a Verdade que consagra cada
emanação de vida e toda a Terra Eu Sou a Verdade, a abundância e a cura planetária.
PALLAS ATENA
É a Deusa da Verdade, é um grande ser de luz que encarna a consciência cósmica da Verdade.
A chama da verdade é de um intenso brilho verde esmeralda. É a combinação da poderosa
chama azul da Vontade Divina com o dourado brilhante da iluminação, da inteligência divina.
A sua presença no universo é a exaltação da chama da verdade vivente. Ela é membro do
Conselho do Carma, onde serve como representante do quinto raio da verdade, da cura, da
abundância e da precipitação. Ministra à humanidade do Templo da Verdade sobre a ilha de
Creta. Serve diretamente sob Vesta, a Deusa do Sol, focalizando o verdadeiro amor divino para
a terra. Pallas Atena também trabalha com Hilarion, chohan do quinto raio, e com outros
mestres curadores do raio verde. As almas que vão ao Templo da Verdade em seus corpos
sutis (à noite, durante o sono) para serem instruídas sobre as leis cósmicas, a ciência da cura,
matemática, música, geometria divina, leis da alquimia e precipitação.
Encarnou como uma alta sacerdotisa no Templo da Verdade na Atlântida, servindo sob a
orientação de Vesta. Mais tarde serviu como Mãe da chama da verdade na Grécia antiga. As
lembranças de deuses, as funções das virgens dos templos e dos oráculos de Delfos são os
últimos vestígios das comunicações dos mestres ascensos na cultura grega.
Pallas Atena é a chama gêmea do Maha Chohan, que representa o Espírito Santo para a terra.
Juntos formam um para de indomáveis defensores da verdade.
O Maha Chohan encarnou como o poeta grego Homero, que falou sobre Pallas Atena em seus
poemas épicos, Ilíada e Odisséia. Pallas Atena foi o coração da vida espiritual da antiga Atenas.
Os gregos a adoravam como defensora das suas cidades e a honravam com muitos títulos. Ela
é reverenciada como a Deusa da Guerra e da Paz, Deusa da Sabedoria, patrona das artes e dos
trabalhos manuais e guardiã das cidades.
Também é reverenciada como inventora e protetora da cultura e também como protetora da
vida civilizada e da agricultura. Também é conhecida como Deusa Conselheira e Deusa da
Assembléia pelo seu trabalho na manutenção da lei e da ordem nas cortes e na administração
da justiça. Entre as muitas invenções atribuídas a ela estão o arado, o ancinho, a flauta, as
embarcações e a ciência dos números. Seu símbolo é a oliva, emblema da paz; e seu pássaro é
a coruja, símbolo da sabedoria.
Na arte, é representada como figura vestida numa armadura e carregando o seu escudo, o
aegis, que nenhuma flecha pode perfurar. É representada freqüentemente usando elmo
dourado e segurando na mão direita uma lança para golpear a serpente próxima aos seus pés.
Diz-se que ela empunha a lança da sabedoria contra a serpente da ignorância.

MESTRA NADA
RETIRO NA ARÁBIA SAUDITA; DONS DA VARIEDADE DE LINGUAS E INTERPRETAÇÃO
A advogada da alma perante o tribunal da divina justiça, unificadora de famílias e de Chamas
gêmeas; qualificadora do Amor como ministração e serviço a todas as partes da Vida. "O servo
não é maior que o seu Senhor"
Chohan do Sexto Raio, ela sustenta os atributos divinos da paz, devoção, misericórdia,
idealismo e cura
Mestra Nada era uma das divindades protetoras do planeta Vênus que veio como voluntária,
juntamente com Sanat Kumara, para servir no grande plano de ascensão espiritual terrestre.
Ela passou por várias encarnações neste planeta, onde enfrentou muitos desafios e
aperfeiçoou-se na Bondade e no Amor. Seu tempo é o Templo Rubi da Cura, no espaço etérico
sobre a Arábia Saudita, de onde ela sustenta os atributos do Sexto Raio - devoção, compaixão,
misericórdia, idealismo, sacerdócio e cura. Numa de suas experiências terrestres, em Atlântida,
foi sacerdotisa no Templo do Amor e advogada das crianças e dos injustiçados. Houve também
uma passagem pela Mesopotâmia, na qual pertencia a uma família abastada e tinha duas irmãs
de grande talento artístico para a dança e o canto. Diante de irmãs tão admiradas, a pequena
Nada sentia-se inferior. Foi então que surgiu em sua vida a Mestra Caridade, que a ensinou a
amar e a admirar as irmãs e a meditar em favor delas.
Foi difícil para Nada manter-se em oração ainda criança, mas como resultado de sua doação as
moças transformaram-se em expoentes das artes, ela própria aprendeu sobre o
incomensurável amor e passou a ter uma vida de entrega ao Plano Divino. Serviu no Templo da
Ascensão em Luxor, no Egito, onde passou para a liberdade eterna, sob a direção do Mestre
Serapis Bey, Chohan do Quarto Raio.
Atuou também em vários grupos místico-religiosos no período da 1ª Grande Dispensação
Crística (época de Jesus e logo após).
Muito ligada ao Cristianismo, seguiu erguendo focos de irradiação do Amor Incondicional em
comunidades, cidades e nações. Por ocasião das grandes modificações internas na Grande
Fraternidade Branca, Mestra Nada foi convidada, por seus reconhecidos méritos, a ser a
Chohan do Sexto Raio, cargo que recebeu do Mestre Jesus.
É membro do Conselho Cármico e influencia muito os destinos da atual humanidade terrestre.
Também atua energeticamente sobre o Brasil, na região de Brasília, no Templo da Lei e da
Libertação. Mestra Nada vibra em todos os matizes do Raio Rosa, do Grande Amor, passando
pelo Rosa Magenta e chegando ao profundo Vermelho-Rubi da Graça, da Compaixão e da
Caridade.
Diz a Mestra Nada:
"Plantai vossas raízes profundamente na Chama de vossos corações, de onde vos vem todo
sustento: as batidas de voso coração, a cura do vosso corpo, a abundância às vossas mesas, o
teto sobre vossas cabeças. Quando as vossas raízes permanecerem implantadas em Deus,
quando não mais procurardes externamente por alimento espiritual ou mesmo terreno, então
os homens avistarão vossos frutos. O que fizerdes em segredo tornar-se-á conhecido e quem
tiver a capacidade de ver, verá. Os homens virão a nós, admirados e confusos, mas com um
quê de esperança em seus corações. Pensai em Mim, em Nada, e amai-os livremente."
Apelo à Mestra Nada (1):
Sente-se confortavelmente num ambiente sossegado com música suave de fundo. Inspire pelo
nariz lentamente e expire pela boca (3x).
Visualize em seu coração uma rosa de luz cor de rosa que irradia todos os matizes dessa cor.
Visualize depois o planeta Terra envolvido por um espiral de luz rubi e com uma rosa de luz
rubi em seu centro. Recite 3 vezes a afirmação abaixo:
Mestra Nada e Mestre Jesus Mandam à Terra a Chama Rubi A Terra é um sagrado lugar de paz!
A Terra é um sagrado lugar de paz! A Terra é um sagrado lugar de paz!
Apelo à Mestra Nada (2):
Visualize uma névoa de cor rubi com traços de luz dourada envolvendo o planeta Terra e,
principalmente, aqueles locais de muitos conflitos, guerras e sofrimento. Então, faça o apelo:
Mestra Nada e Seres do Sexto Raio Derramem através de nossas Presenças EU SOU Toda a Paz
e a Misericórdia para o mundo EU SOU a Divina Presença que espalha a Paz por onde passo EU
SOU a Paz que toca os corações humanos EU SOU a Misericórdia e a Paz sobre a Terra O Sexto
Raio, o Raio Rubi, Amor e Paz Exercício com o Raio Rubi: Visualize uma chuva rubi-dourada se
derrama pelo planeta Terra promovendo uma profunda cura em nossas consciências.
Faça a afirmação:
Eu Sou a Luz Divina Curando e libertando as consciências Eu Sou a Ressurreição e a Vida Eu
Sou Um com o Cristo Interno Eu Sou Um com o Cristo Interno Eu Sou Um com o Cristo
Interno.
Assim como grande parte dos membros da Grande Fraternidade Branca, mestra Nada
participou dos turbulentos acontecimentos que ocorreram na Atlântida. Ela serviu como
sacerdotisa no Templo do Amor e, segundo é ensinado por seus ditados e mensagens, Nada

profissionais, além de todas as pessoas dos ramos de serviços sociais e de saúde, fazendo-as
sentir a força do seu raio e, assim, atingirem níveis superiores de energia e evolução.
Os dons do Espírito Santo que Nada administra são os de línguas diversas e o da interpretação
das línguas. Esses dons facilitam a compreensão entre os povos, e são importantes na arte da
diplomacia. Assim, a ciência da palavra falada é o forte de Nada.
Ela assumiu a plena maestria do sexto raio a partir de 31 de dezembro de 1959. A mestra
serve no retiro de Jesus, na oitava etérica sobre a Arábia Saudita, onde muitos discípulos
receberam seu treinamento, face a face, diretamente de seu sagrado coração.
MESTRE JESUS
Ele é hoje Instrutor do Mundo e continua trabalhando incansavelmente pelo despertar da
consciência crística na humanidade
Como homem encarnado, o bem-amado Jesus ofereceu-nos um espelho para a visão mais
gloriosa de nós mesmos: a de Filhos de Deus, capazes de amar incondicionalmente e de
transcender todos os limites e ilusões da matéria, sobretudo a morte. "Aquilo que eu faço,
também vós sois capazes de fazer, e outras coisas ainda maiores", disse ele, afirmando a
nossa ilimitada potencialidade divina. Ele sabia que teria poucos seguidores enquanto estivesse
no mundo físico e também qual seria o desfecho de sua encarnação. Apesar de todos os
revezes e oposições que sofreu, concluiu com absoluto êxito a missão de ancorar a energia
crística de amor-sabedoria no planeta. Plantou sementes no coração dos homens, sementes
que eclodiriam algum tempo depois preparando-nos para a compreensão de verdades maiores
que se revelariam conforme o desenvolvimento de cada um. Os Evangelhos, como registro
histórico de sua mensagem à humanidade, não traduzem a profundidade de seus
ensinamentos.
Muito do que Jesus ensinou sequer foi captado pelos homens da época, e muito ainda foi
distorcido nas sucessivas revisões dos escritos evangélicos com o passar dos séculos.
Mas isso não tem tanta importânia se considerarmos que nosso amado Mestre continua
sustentando o despertar da humanidade. Logo após sua ascensão, ele assumiu o cargo de
Diretor da Era de Peixes, ciclo evolutivo que iniciou-se com sua missão e findou em 1954.
Nesse período, foi também Chohan (dispensador) do Sexto Raio, a energia de Deus que eleva a
vida e os seres por meio da devoção, da compaixão e da entrega. Atualmente, Mestre Jesus
exerce, ao lado do Mestre Kuthumi, o cargo de Instrutor do Mundo. Ele dirige, agora de
maneira ainda mais abrangente, as questões relativas ao desenvolvimento da espiritualidade,
da educação, da religião e da ética para a humanidade terrestre. Seu templo etérico localiza-se
sobre a Jerusalém e sua música-chave é Jesus Alegria dos Homens, de Bach. Em Seu Sagrado
Nome, podemos sempre solicitar a ajuda necessária para a ampliação da nossa consciência e o
florescimento do amor incondicional em nosso coração. E temos ainda os profundos
ensinamentos que ele nos oferece em Um Curso em Milagres, canalizados por uma psiquiatra
americana há 40 anos. Nessa obra de valor incomensurável, Mestre Jesus guia-nos no processo
de cura das ilusões do mundo físico e restabelecimento da nossa consciência original como
Filhos de Deus.
Diz o Mestre Jesus:
"Bem-amados Filhos de Deus, eu vos apresento a Minha Vitoriosa Conclusão! Aquilo que Eu,
em corpo carnal idêntico ao vosso, fiz e manifestei, não foi milagre. Fato semelhante está
reservado a cada emanação de vida desse planeta. Os Meus esforços por manifestar a
perfeição crística ante os olhos da humanidade tinham o propósito de, como exemplo,
estimular o ser humano a conseguir um desenvolvimento igual ao Meu."
Invocação do poder de Jesus:
O nome Jesus é um poderoso mantra, de vibração tão intensa que afasta toda influência
negativa que tente nos afetar. Ao pressentir um perigo, penetrar num ambiente de energias
pesadas ou expor-se a situações de negatividade, faça o seguinte decreto:
Em nome da minha Presença EU SOU e do Senhor Jesus, ordeno que se afaste toda e qualquer
influência negativa
Afirmações transfiguradoras de Mestre Jesus:
EU SOU o que EU SOU EU SOU a porta aberta que homem nenhum pode fechar EU SOU a luz
que ilumina todo homem que vem ao mundo EU SOU o caminho, EU SOU a verdade EU SOU a
vida, EU SOU a ressurreição EU SOU a ascensão na Luz EU SOU a satisfação de todas as
minhas necessidades e carências EU SOU a abundância derramada sobre toda a vida EU SOU a
visão e a audição perfeitas EU SOU a ilimitada Luz de Deus manifestada por toda a parte EU
SOU a Luz do Santo dos Santos EU SOU um filho de Deus EU SOU a luz na sagrada montanha
de Deus.
Obs.:Esta mensagem foi trasmitida a Elizabeth Clare Prophet e Mark L. Prophet e são de

Jesus de Nazaré é a personificação daquela Palavra que pôs a lei de Deus no íntimo do seu
povo, escrevendo-a em seus corações. Ele é a perfeição de Deus manifestada como Homem; é
o mistério da Encarnação. O grande mistério da vida ascensa está na compreensão de que o
Cristo também está em nós. Ele é o Caminho do potencial crístico interior e dos mistérios.
A Terra está fazendo a transição da era de Peixes para a era de Aquário, e Jesus está
devolvendo para cada um de nós a responsabilidade dos nossos fardos, para que recuperemos
nossa honra e dignidade. O apóstolo Paulo nos ensinou que "cada Homem carregará sua
própria cruz", e advertiu: "Não se iludam, Deus não engana: aquilo que o Homem semear, ele
também colherá".
Os textos do Novo Testamento e os estudiosos gnósticos cristãos retratam Jesus como o irmão
mais velho que ensina aquilo que todos os maiores professores de misticismo das religiões do
mundo ensinam: você pode alcançar o seu próprio interior, transformar a sua relação com
Deus e tomar-se o Filho de Deus, uno com o Cristo.
MESTRE SAINT GERMAIN
Chohan do Sétimo Raio (Violeta) e Diretor da Era de Aquário, é o arauto da liberdade para a
humanidade terrestre
Como um ser do Sétimo Raio de Deus, Mestre Saint Germain dedica-se especialmente aos
atributos divinos da transmutação, perdão, liberdade, justiça, ordem, ritmo, cerimonial e
conhecimento elevado.
A alquimia, ciência em que Ele se notabilizou, é também um atributo do Sétimo Raio -, assim
como a Chama Violeta, energia capaz de transmutar as negatividades e o carma.
Por muito tempo, uso da Chama Violeta era restrito aos seres iniciados nos planos sutis; foi por
iniciativa do Mestre que essa magnífica ferramenta de autotransformação começou a ser
introduzida na terceira dimensão para adiantar o processo evolutivo.
Seu uso constante acelera a vibração do nosso campo energético; dissolve os
condicionamentos mentais e emocionais e, assim, contribui para a ampliação da nossa
consciência espiritual, que leva à crescente aceitação da Divina Presença em nós e culmina com
a plena Unicidade em Deus.
Ele já esteve aqui encarnado, como nós, mas venceu todos os limites da matéria e tornou-se
Um com Deus, assim como Jesus e outros Iluminados. Por onde passou, deixou um rastro de
Luz.
Viveu como o profeta Samuel; José, o pai de Jesus na fisicalidade; Proclos, filósofo grego;
Roger Bacon, monge alquimista inglês; Paracelso, o famoso médico e alquimista suíço;
Cristóvão Colombo; e o escritor e dramaturgo William Shakespeare, só para citar suas
experiências mais recentes. Ascensionou em 1684, na Transilvânia (hoje conhecida como
Romênia).
conselheiro de políticos e monarcas europeus, procurou alinhavar alianças que trouxessem a
paz e a justiça ao continente.
Tentou inclusive alertar a realeza da França sobre a iminente revolução, mas seus conselhos e
profecias não foram ouvidos. Já nos Estados Unidos, ajudou a elaborar a constituição
americana e a fundamentar as bases da democracia no país.
Há muitos registros de sua intrigante presença no mundo por esta época, que foi anotada em
jornais e, principalmente, nas cartas e memórias da nobreza dos países em que esteve. Ficou
conhecido como "o homem maravilhoso da Europa" devido aos feitos extraordinários que
realizava. Tinha uma cultura que ofuscava as mentes de todos os sábios europeus juntos,
falava pelo menos uma dúzia de idiomas, tocava virtuosamente o violino e o piano, pintava,
escrevia, tinha uma memória prodigiosa para fatos históricos e parecia já ter estado em cada
canto do mundo.
Por todo o tempo em que foi visto, conservou a mesma aparência - a de um cavalheiro na faixa
dos 40 anos de idade. Aparecia como que por encanto e, quando se retirava, sumia sem ser
visto. Ninguém jamais soube de onde Ele veio e como ou por que desapareceu.
Saint Germain não fazia segredo de sua mestria no mundo físico. Transformou moedas de
metal vil em ouro diante de alguns incrédulos (Casanova foi um deles); realizava curas com
ervas e poções que preparava; tirava defeitos de predras preciosas; e chegou até a presentear
uma certa madame Georgy com um elixir que a conservou com a mesma aparência por 25
anos e prolongou sua vida muito além da média da época. Deixando-se de lado suas
habilidades extrafísicas, era um homem amável, generoso, bem-humorado, refinado e
encantador. Encerrada a sua missão diplomática nos séculos 18 e 19, Saint Germain passou a
trabalhar apenas no plano sutil. Seu principal foco de irradiação para a Terra é o Templo
Etérico sobre o Mount Shasta, na Califórnia, EUA.
Seu complemento divino é Mestra Pórtia e sua nota-chave, Conto dos Bosques de Viena, de
Strauss. O serviço desse adorável Mestre tem uma abrangência inconcebível para nós.
Atualmente, exerce o cargo de Diretor da Era de Aquário. A era anterior, a de Peixes, foi
dirigida por Mestre Jesus.

Mantra do Mestre Saint Germain:
EU SOU um ser de Fogo Violeta, EU SOU a pureza que Deus deseja Decreto para a libertação
planetária: EU SOU, EU SOU, EU SOU instalando a Nova Idade do Ouro EU SOU o poder de
Saint Germain conduzindo os homens à verdadeira liberdade EU SOU a oportunidade de amor
que eleva a Terra EU SOU a transmutação pessoal, coletiva e planetária que desperta a
humanidade EU SOU, EU SOU, EU SOU a libertação da Era de Aquário EU SOU libertando a
humanidade agora EU SOU Decreto da Chama Violeta: EU SOU a Chama Violeta atuando agora
em mim EU SOU a Chama Violeta só me submeto à Luz EU SOU a Chama Violeta de magnífico
poder cósmico EU SOU a Luz de Deus brilhando a toda hora EU SOU a Chama Violeta radiante
como um Sol EU SOU o Sagrado poder de Deus que a todos vai libertando
Obs.:Esta mensagem foi trasmitida a Elizabeth Clare Prophet e Mark L. Prophet e são de
propriedade da Summit Lighthouse
MESTRA KWAN YIN
Ela é a Deusa da Misericórdia, amparadora dos seres cujos atos geram severos ajustes
cármicos
Mestra Kwan Yin, também conhecida como Deusa da Misericórdia, representa a grande força da
Mãe Universal no Oriente - assim como Mãe Maria, no Ocidente. Antes de Saint Germain, era
ela a Chohan do Sétimo Raio.
Hoje, sustenta os atributos do Raio Lilás (violeta e rosa) do perdão e da misericórdia divina,
irradiado de seu Templo da Misericórdia sobre Pequin, na China.
São ilimitados o seu amor e compaixão pelos homens. A Deusa da Misericórdia, que é
mediadora do Conselho Cármico, está sempre pronta a atender os desejos dos seres humanos,
concedendo-lhes mais auxílio do que em verdade merecem.
O Raio Lilás ampara os seres que transgrediram gravemente as leis universais e não
conseguem suportar os retornos cármicos, necessitando de uma energia mediadora ou
intercessora entre o mundo das criações e a Grande Lei.
Kwan Yin já era conhecida no Extremo Oriente antes do advento do Budismo. Dentre suas
várias encarnações na China, a mais conhecida foi como filha do Imperador Miao Chuang Wang
da Dinastia Chou, 700 a.C.
Diz a lenda que ela foi condenada à morte pelo próprio pai. Primeiro tentaram decapitá-la, mas
a espada usada na execução quebrou-se em mil pedaços. Depois, ao tentarem asfixiá-la, sua
alma desceu ao inferno por alguns instantes e transformou-o em paraíso. Ela é hoje a
madrinha da nação chinesa.
Kwan Yin fez o voto de "bodhisattva", que significa "buda de compaixão", e comprometeu-se a
trabalhar pela evolução do planeta e do Sistema Solar.
É o complemento divino ou contraparte feminina do Senhor Maitreya e invocada, no Oriente,
pelos devotos por meio do mantra OM MANI PADME HUM.
Decreto do perdão (1):
EU SOU a lei do perdão e a chama consumidora de todo erro que cometi Decreto do perdão
(2):
EU SOU o perdão a atuar aqui Todas as dúvidas e medos expulsando Libertando os homens
para sempre Com asas de cósmica vitória Com pleno poder eu invoco o perdão a toda hora A
toda vida e em qualquer parte Eu inundo com a graça do perdão
Invocação à Chama da Misericórdia:
Chama Violeta, misericórdia profunda Desce às almas que contigo estão Limpa, clareia, liberta
a todos Na misericórdia da vossa ascensão
Invocação do perdão e da misericórdia individual:
Bem-amada Presença EU SOU em mim Bem-amados Mestres Jesus, Saint Germain e Kwan Yin
Com o meu completo arrependimento Aceitem do mais profundo do meu coração O verdadeiro
perdão libertador Eu entrego agora ao meu Santo Cristo Pessoal Toda a minha ingratidão As
condições por mim impostas a (nome da pessoa) As condições por ele(a) impostas à minha
pessoa As condições por nós impostas a terceiros Que não estejam de acordo com a lei pura de
Deus Eu peço a transmutação pela misericórdia da Chama Violeta (repetir 70 vezes durante 7
dias)
Obs.:Esta mensagem foi trasmitida a Elizabeth Clare Prophet e Mark L. Prophet e são de
propriedade da Summit Lighthouse
MESTRA PÓRTIA

Emprega o poder da misericórdia do Raio Violeta e Ultra Violeta e também com a energia do
raio Magenta onde a tonalidade rosada é mais amplificada que a azul, procurando com isso
atuar de forma diferente a Saint German, para assim complementar outras tarefas em conjunto
com os 22 Raios, onde cada qual manifesta suas contribuições para resgatar a Terra e as
humanidades presentes nela.
A Deusa Da Liberdade,
A Deusa da Oportunidade e Justiça.
Membro e porta-voz do conselho Kármico.
O Divino Complemento do Amado Saint Germain, o Chohan do Sétimo Raio.
A Rainha do já iniciado ciclo de Dois Mil Anos.
Amada Procura da Liberdade:
Venho até Você, trazendo Minhas Qualidades de Liberdade, Justiça e Oportunidade.
Você tem Me chamado por todos estes nomes
A Deusa da Liberdade
A Deusa da Justiça
A Deusa da Oportunidade.
Entretanto, Eu venho até você hoje especialmente como Um dos Aspectos de Deus Mãe,
servindo em perfeito equilíbrio com o Meu Divino Complemento, o Amado Saint Germain.
Através das épocas, Eu procurei e encontrei o Caminho do Espírito Santo, que é Todo o Espírito
circundante da Expressão Divina em toda a vida. Você agora O procura, como Eu O procurei
antes de você e agora Eu Estou como o I AM em você, em cada passo no seu caminho.
Como o Divino Complemento de Saint Germain, o I AM em mim está qualificado a falar com
Sua autoridade, e o I AM em Saint Germain está qualificado a falar com a Minha. Nós somos
verdadeiramente o UM, integrados com o Ser de Fogo Branco, do qual Nós emergimos há
muito tempo.
Hoje, Eu falo da consciência da UNIDADE que é o Coração de Deus.
Eu falo do Aspecto Espiritual, o que de longe substitui o pensamento humano, a consciência
humana e o gênero humano.
Eu falo, não dos direitos da mulher ou de privilégios concedidos para o homem, sujeito aos
auspícios da lei do homem, mas aos seus corretos, privilégios e responsabilidades como
expressão do UM, do qual todos nós emergimos.
Amados do Meu Coração, Eu falo a Presença Divina que habita o interior do seu Coração, e
também a cada Coração humano. Ao magnificente, eternamente-presente, o todo-poderoso e
sábio Espírito da perfeita Vontade do seu Deus- Pai, no absoluto equilíbrio com o Amor e
Compaixão de sua Deus - Mãe.
Todo dia na vida e na experiência de cada um de vocês, há oportunidades presentes onde
vocês podem responder e atuar como um sábio protetor Pai, ou como uma amada, e
compassiva mãe.
Durante as suas muitas encarnações, cada um de vocês têm se expressado no mundo da forma
como homem e mulher.
Com o seu progresso ao longo do seu caminho, você acumulou as experiências e
conhecimentos requerido para agora atuar como um verdadeiro Discípulo do Espírito Santo.
Esta é a Idade do Espírito Santo, que tem sido chamada como o feminino aspecto de Deus. A
influencia desta verdade é sentida interiormente e através de toda a vida encarnada,
mostrando ele próprio nos muitos caminhos e ao longo de muitas estradas de expressão.
Para vocês os Nossos chelas, Eu trago esta sagrada Oportunidade para entrar no lugar do
perfeito equilíbrio que Eu represento.
O equilíbrio da verdadeira Justiça é sempre perfeição da compreensão e expressão,
transmutando todo senso de separação que possa existir sobre os outros planos de
manifestação, e ainda limitar as armadilhas da ilusão.
Abençôo a todos estes que trabalham nestes externos planos, chamando a atenção para a
necessidade de trocar as leis dos homens.
Abençôo a todos com um senso de Divina Justiça e Equilíbrio, e os ajudo a suavizar suas
necessidades para responder duramente aos outros, enquanto trabalham nesta hora para
trazer justiça para todos e a cada um o melhor de sua compreensão.
Então, Eu o ajudo oferecendo o que for necessário, e transmuto o que fica no caminho, devido
a humana consciência em todo nível de expressão.
Abençôo a todos com um senso de Divina Justiça e Equilíbrio, e os ajudo a suavizar suas
necessidades para responder duramente aos outros, enquanto trabalham nesta hora para
trazer justiça para todos e a cada um o melhor de sua compreensão.
Então, Eu o ajudo oferecendo o que for necessário, e transmuto o que fica no caminho, devido
a humana consciência em todo nível de expressão.
Nos níveis internos de sua consciência como chelas, Eu faço nascer outro aspecto para sua

Eu te digo: olhe a você próprio.
Encontre ali o seu Pai – Como o Espírito Santo, respirando vida em sua forma física. Agradeça a
Ele, como Pai.
Olhe outra vez !
Encontre-o ali como sua Mãe - o UM que sempre ouve e compreende todo seu sentimento, e dá
o amor e a compaixão que desesperadamente você necessita.
Quando você vai para Ele – seu Pai-Deus e sua Mãe - Deus, encontrará se for aceitável por Ele
aquilo que você traz como uma necessidade, e Ele o fará com o maior Amor e perfeita
satisfação todos os pedidos dos seus desejos corretos.
Olhe outra vez !
Encontre ali sua Perfeita Criança, o Filho de Deus; esta brilhante e luminosa Criança do UM –
preparado para servir onde quer que e a qualquer hora necessitado, trazendo seu perfeito
equilíbrio do Amor, Sabedoria e Poder para aqueles que estão doentes no mundo exterior da
ilusão.
Meus muito Amados e dedicados Filhos da Luz – Eu os Amo!
Como I AM agora cumpro a oportunidade e o privilégio de servir como Porta-voz no Conselho
Kármico, Eu os vejo vir – de tempos em tempos. Vocês permanecem de pé diante de Mim, seu
amor e desejo em servir guardam as suas preciosas oferendas em retornar para o privilégio de
servir a seus irmãos e irmãs na Família do Homem.
Eu digo para vocês, Eu não posso recusar seu profundo e sentido desejo do Coração, pois eles
são os mesmos que os Meus, e o I AM em Mim é privilegiado em servir com você na realização
do Desejo de Deus por toda parte da Terra!
Saber que você pode vir a Mim a qualquer hora com o seu desejo e Eu o envolverei no Meu
Coração de Amor e servirei ao seu lado em todas a horas.
Amorosamente,
Lady Portia.
SENHOR GAUTAMA
Duas vezes ele renunciou a uma vida gloriosa para auxiliar a humanidade; hoje, é o Senhor do
Mundo
Em sua última vida na Terra, há 2,5 mil anos, ele foi o príncipe hindu Sidarta Gautama, o
fundador do budismo.
Criado com todo cuidado, a salvo das misérias do mundo, o príncipe um dia despertou para a
sofrida condição humana e abandonou seu palácio, inciando a busca da solução para os
problemas terrenos. Foi pelo caminho interior da meditação que ele percorreu os planos do
mundo espiritual e alcançou sua iluminação. Depois da queda do homem, foi o primeiro a
conseguir esse feito. Mas seu amor pela humanidade era tal que, em vez de viver nas esferas
de luz que havia alcançado, decidiu permanecer na Terra e transmitir as verdades
fundamentais da vida aos homens, auxiliando-os em sua elevação. Assim nasceu o budismo.
Por muito tempo, Gautama foi o buda da evolução para a Terra.
Em 1956, assumiu o cargo de Senhor do Mundo, substituindo Sanat Kumara na mais alta
função da Grande Fraternidade Branca. A dimensão de sua aura é tamanha que envolve até a
menor partícula de vida do planeta. Seu templo etérico é o de Shamballa, de onde irradia as
chamas Azul da vontade de Deus, Dourada da iluminação e Rosa do amor ao coração dos
homens. Seus atributos são o equilíbrio e o caminho do meio e sua música-chave, o Opus 5 da
Sexta Sinfonia de Beethoven.
Diz o Senhor Gautama:
"O Meu Raio Pessoal está em vossos corações. Ele vos transmite Meu amor, porquanto sois a
esperança da Hierarquia Celeste para o trabalho de libertação dos povos e da própria Terra."
A grande invocação:
Do ponto de Luz na mente de Deus Que flua Luz às mentes dos homens Que a Luz desça à
Terra Do ponto de Amor no coração de Deus Que flua Amor aos corações dos homens Que
Cristo retorne à Terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o Propósito guie as
pequenas vontades dos homens O Propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a
que chamamos de a raça dos homens Que se cumpra o plano de Amor e de Luz E feche a porta
onde se encontra o mal Que a Luz, o Amor e o Poder Restabeleçam o Plano Divino sobre a
Terra Hoje e por toda a Eternidade
(fazer o mantra OM três vezes)
MÃE MARIA
Maria, a Grande Mãe, que deu à luz o Salvador, vive em nosso mundo há muito tempo, e tem
feito parte da extensa cadeia de mestres que ensinam diretamente à alma e ao coração dos
Homens. Na antiga Atlântida, Maria era a incorporação do raio da Mãe, e servia no Templo da
Verdade, onde, como sacerdotisa, guardava a chama esmeralda do quinto raio.

correspondente. A cura para todas as doenças é a harmonização do fluxo através dos centros
luminosos nos corpos inferiores, que é efetuada pela iniciação da chama da ressurreição.
Há muito tempo, no Templo da Verdade, ela experimentava as leis do fluxo que governam toda
a vida.
Ela já sabia que, em outra vida, seria a escolhida para carregar o Filho de Deus, que traria as
leis da ciência divina para a presença dos Homens. Em todas suas encarnações, Maria
trabalhou com sua chama gêmea, o arcanjo Rafael. Ele permaneceu no céu (o plano do
Espírito) para focalizar lá as energias iniciais, enquanto ela fez seu domicílio na terra (o plano
da matéria), para focalizar as energias de materialização e concretização. Assim, a sua
identidade Divina era fixada e estava integrada a toda a existência tanto física quanto
espiritualmente.
DECRETOS À MÃE MARIA
Santa Maria
Santa Maria, cheia de graça
Santa Maria, ora por nós
Santa Maria, cheia de glória
Santa Maria, ora por nós.
Oh! Santíssima, Oh! Piíssima
Oh! santíssima, Oh! piíssima
Doce Virgem Maria
Mãe tão amada, e destemida
Ora, ora por nós.
Tão bela és, o Maria
E mancha não há em ti
Mãe tão amada, e destemida
Ora, ora por nós.
Como um lírio entre espinhos
És Maria entre as filhas
Mãe tão amada, e destemida
Ora, ora por nós.
Maria Imaculada
Maria Imaculada, por ti arde o nosso coração
Teu título, que encanto, responde à nossa aspiração.
Ave, Ave, Ave, Maria
Ave, Ave, Maria.
Maria Imaculada, cantamos em teu louvor
Com o nosso Rei Jesus, tu reinas em esplendor.
Ave, Ave, Ave, Maria
Ave, Ave, Maria.
Lá no céu os santos tua glória proclamam
Na terra teus filhos pelo teu nome chamam.
Ave, Ave, Ave, Maria
Ave, Ave, Maria.
NOSSA SENHORA
Cubra-me com seu manto de amor,
guarda-me na paz desse olhar,
cura-me as feridas e a dor,
me faz suportar.
Que as pedras do meu caminho
meus pés suportem pisar,
mesmo feridos de espinhos,
me ajude a passar.
Se ficaram mágoas em mim,
Mãe, tira do meu coração e
àqueles que eu fiz sofrer,
peço perdão.
Se eu curvar meu corpo na dor,
me alivia o peso da cruz,
interceda por mim, minha mãe,
junto a Jesus
Nossa Senhora me dê a mão
cuida do meu coração

do meu caminho,
cuida de mim.
Sempre que o meu pranto rolar
ponha sobre mim suas mãos,
aumenta minha fé e
acalma o meu coração.
Grande é a procissão
a pedir a misericórdia,o perdão,
a cura do corpo e
para alma a salvação.
Pobres pecadores, o mãe,
tão necessitados de vós.
Santa Mãe de Deus,
tem piedade de nós.
De joelhos aos vossos pés,
estendei a nós vossas mãos,
rogai por todos nós, vossos filhos,
meus irmãos.
MESTRE AFRA
O primeiro Mestre Ascenso da África. Afra é o patrono da África e da raça negra. Afra foi o
primeiro membro da raça negra a fazer a sua ascensão.
Há muito tempo atrás ele sacrificou o seu nome e a sua fama para patrocinar um vasto
continente e um povo poderoso. Quando Afra ascendeu, pediu para ser chamado simplesmente
de "um irmão", ou frater, em Latim. Então, "um frater" tornou-se o nome de Afra. A raça negra
originalmente fazia parte do que era conhecido como a raça azul e a raça violeta. A sua pele,
na realidade, tinha um tom azul ou violeta.
Essas almas viviam numa civilização espiritualmente avançada, que existiu no continente
africano. Cada nação é chamada por Deus para manifestar uma virtude específica ou para
cumprir um certo destino. Os membros do que chamamos a raça negra eram enviados à Terra
para desenvolver a mestria sobre as qualidades do poder, vontade e fé divinas (no raio azul) e
as qualidades da liberdade, justiça e misericórdia divinas (no raio violeta).
Afra viveu há 500.000 anos atrás, quando o povo desta antiga civilização havia atingido uma
encruzilhada. Seres extra-terrestres e anjos caídos, que haviam invadido o planeta Terra,
dividiam o povo. Isto pode parecer ficção científica. Mas a verdade é, com freqüência, mais
estranha que a ficção. Estes anjos do mal decidiram-se a destruir as raças azul e violeta.
Distorceram os rituais outrora sagrados e as formas de arte deste povo. Isto abriu as portas
para a feitiçaria, o vodu e a magia negra. Voltaram o povo para o ódio, a superstição e a luta
pelo poder. À medida que o povo desviou a sua atenção da sua Presença Divina, tornou-se
cada vez mais vulnerável às técnicas dos anjos caídos de dividir para conquistar. A nação
dividiu-se entre as facções guerreiras de suas tribos. O povo estava perdendo a batalha
espiritual interna entre as forças da luz e das trevas dentro de si próprio.
A sua divisão, interna e externa, fez com que eles se tornassem escravos dos extraterrestres.
Ao ver a situação em que seu povo se encontrava, Afra encarnou entre eles, para salvá-los.
Primeiro, percebeu o traço fundamental que estava faltando, o tendão de Aquiles de seu povo,
a falta de fraternidade. Simbolicamente, eles haviam seguido o exemplo de Caim, em vez de
seguirem o exemplo de Abel. Quando o Senhor perguntou ao povo de Afra se eles estavam
dispostos a dar a sua vida pelos seus parentes e amigos, eles deram a mesma resposta de
Caim: "Eu sou o guardião do meu irmão?" Devem lembrar-se que Deus apreciou Abel e sua
oferta. Mas não apreciou Caim e sua oferta.
Como está relatado no Gêneses: "E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então
lhe disse o Senhor: 'Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem,
não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta'. Disse Caim a seu irmão
Abel: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel, e o
matou. "Disse o Senhor a Caim: 'Onde está Abel, teu irmão?' E ele respondeu: 'Não sei. Acaso
sou eu guardador do meu irmão?" Aquele que responder não à esta pergunta está dedicado ao
seu próprio ego e nunca será o guardião do irmão. Eventualmente, a centelha divina dentro
dele, a chama trina, se apagará.
Afra sabia que uma grande parte do seu povo havia perdido a chama trina, assim como muitos
negros e brancos a estão perdendo hoje, através da raiva. Ele sabia também que, para
conseguir recuperar esta chama trina, eles teriam que seguir a senda da fraternidade. Teriam
que cuidar uns dos outros. A única forma dele ensiná-los a serem irmãos, era ser um irmão ele
mesmo. E por isto ele foi crucificado pelo seu povo. Ele foi o Cristo no meio deles, mas eles não
o reconheceram. Estavam cegos pela ânsia de poder.

Segundo a tradição, Zaratustra saiu de casa aos vinte anos deixando a mãe, o pai e a esposa
para encontrar a Verdade. Após 10 anos de busca teve sua primeira visão:
um ser brilhante que o levou até a presença de Ahura Mazda (Sanat Kumara) e outros cinco
seres radiantes, perante os quais “ele não conseguia ver sua própria sombra, devido à grande
luz que eles tinham.” Os ensinamentos de Zaratustra passaram de geração a geração pela
tradição oral e muitos dos textos escritos sobre sua vida e ensinamentos perdeu-se ou foi
destruído.
Alexandre, o Grane foi um dos que matou os sacerdotes, queimou o palácio real e destruiu
tudo aquilo que tivesse ligação com o Zoroastrismo.
Quando tivermos alcançado um certo nível de desenvolvimento do nosso coração, seremos
aceitos em seu retiro, cujo local não foi divulgado.
Em dezembro de 1965 foi publicado o decreto 0.06. Ó Poderosa Chama Trina da Vida, por
Zaratustra, juntamente com o pedido de fazê-lo, como todo o fervor, 9x todos os dias, durante
as 6 semanas que antecedem o Natal, como uma preparação para a cerimônia de nascimento
do Cristo em cada um de nós e em todos os portadores de Luz na noite de Natal.
VITORIA
O Poderoso Vitória é um ser cósmico de Vênus, cuja devoção à chama da Vitória por mais de
uma centena de milhares de anos deu-lhe a autorida desta chama através das vastidão do
Cosmos.
Seu amor pela vitória do Cristo e pelo potencial vitorioso das evoluções da Terra foi a notachave da sua resposta ao chamado de Saint Germain por uma assistência cósmcia para a Terra
nos anos 30. Como resultado da sua ação, colocando seu momentum de vitória à disposição de
Saint Germain, ele pronunciou a dispensação dos Senhores do Carma que possibilitava acesso
às evoluções da Teraa a antigas e ocultas leis.
Por isto é que hoje podemos fazer a nossa ascensão com 51% do carma equilibrado, visitar os
retiros dos mestres, durante a noite, enquanto nosso corpo físico descansa.
Podemos fazer nossa saudação a este mestre e ao seu amor em nossas devoções à pluma rosa
nas segundas-feiras, por que a verdadeira estrela da vitória é a estrela do nosso corpo causal,
e a nossa vitória individual é a vitória do amor.
Outros 12 mestres servem juntamente com o Poderoso Vitória, além das suas legiões de anjos.
Em 26 de junho de 1992, o Poderoso Vitória explicou -nos que "nas reuniões dos Senhores do
Carma do primeiro semestre toda a humanidade é testada.
Especialmente aqueles que escrevem cartas ao Conselho do Carma. Estes são testados de
acordo com seu conhecimento, treinamento e atenção, especialmente no conhecimento daquilo
que deve ser lançado no fogo sagrado."
Ele nos orienta ainda que "se suspeitarmos não ter passado nos testes, podemos apelar aos
Senhores do Carma para nos dar um novo teste para que o registro daquele ano mostre que
estamos determinados a passar naquele teste.
Em 28 de junho de 1992, junto com a sua chama gêmea, Justina, deu-nos um exercício prático
para precipitar nossas vitórias: "Analise as áreas da vida onde você quer ser vitorioso. Aponteas numa agenda e visualise-as todos os dias para reforçar a sua vontade de vencer os
pequenso e grandes desafios.
Desta forma você poderá ver todas as vitórias, e também as derrotas, no mpa da sua vida. E
poderá colocar a fita dourada da sua vitória - da sua vitória sobre o eu, sobre toda e qualquer
condição, a vit´ria deste Igreja, a vitória da expansão destes ensinamentos, a vitória na
educação, vitória nos governos, vitória em todas as áreas da vida."
KRISHNA
Krishna é um ser divino, uma encarnação da Divindade, um avatar, e um dos mais celebrados
heróis de todos os tempos da Índia.
Ganhou a imaginação e a devoção dos hindus nas muitas formas pelas quais é conhecido como uma criança brincalhona e travessa, como amante das pastoras ou como o amigo e sábio
conselheiro do poderoso guerreiro Arjuna.
É conhecido como a oitava encarnação de Vishnu, a Segunda Pessoa da Trindade Hindu. Sua
história é contada no Bhagavad Gita, a mais popular obra religiosa da Índia, escrita entre os
séulos V e II A.C., e parte do grande épico indiano, o Mahabarata.
Krishna ensina Arjuna sobre as quatro yogas, ou caminhos de união com Deus e diz que todas
devem ser praticadas.
As quatro yogas são: a yoga do conhecimento (jnana yoga); a da meditação (raja yoga); a do
trabalho (karma yoga) e a do amor e da devoção (bhakti yoga).
Pelo autoconhecimento, pela meditação no Deus interior, pela realização da Vontade de Deus
equilibramos carma e aumentamos nosso carma positivo e pela devoção amorosa, nós
conseguimos concluir a senda dos quatro corpos inferiores: o corpo da memória (ou etérico), o
corpo mental; o corpo de desejos (ou emocional) e o corpo físico.

cantando mantras e bhajans dedicados a ele.
Devemos visualizar sua Presença sobre nós na idade em que sofremos algum trauma
emocional, dor física ou mental nesta ou em vidas passadas.
Caso haja outras pessoas relacionadas com esses eventos, devemos visualisá-lo sobre todos os
envolvidos e sobre toda a situação.
INICIAÇÃO DOS MESTRES
Um Mestre Ascenso seria um iniciado que alcançou a Sexta Iniciação que, para esses grupos, é
tida como a Iniciação equivalente na tradição cristã à Ascensão de Cristo aos Céus para ficar à
direita do Pai. De acordo com essa linha, a Primeira Iniciação seria simbolizada pelo
Nascimento do Cristo, a Segunda pelo Seu Batismo, a Terceira pela Transfiguração, a Quarta
pela Crucificação, a Quinta pela Ressurreição e a Sexta pela Ascensão. Parece ter havido uma
certa confusão nesta codificação das iniciações. Até a Terceira, as Iniciações como simbolizadas
pela vida de Cristo conferem com a visão de outros autores.[26] As diferenças aparecem a
partir da Quarta Iniciação, já que os eventos da Crucificação e da Ressurreição, que para a
linha dos Mestres Ascensos constituiriam iniciações separadas, sempre foram considerados
pelos estudiosos do Cristianismo Esotérico como dois aspectos da mesma iniciação. “Na
simbologia cristã a Quarta Iniciação está representada pelas angústias sofridas no horto de
Gethsêmane, a crucificação e ressurreição de Cristo.”[27] A crucificação e a ressurreição
representariam, assim, os dois lados da mesma moeda, ou seja, a morte do homem velho e o
nascimento do homem novo de que fala Paulo. A tradição dos Mistérios egípcios descrevia essa
Iniciação ocorrendo numa cripta. Nela, o candidato era atado sobre uma cruz de madeira,
induzido a um transe profundo, equivalente à morte, descendo então aos mundos inferiores em
seus corpos sutis, para finalmente ser desperto, ou “ressuscitado” pelo Hierofante no terceiro
dia.
A Quinta Iniciação, de acordo com a tradição esotérica, constituiria a última iniciação do ciclo
humano. A partir de então, os Adeptos passam a trilhar uma nova Senda, incompreensível para
a nossa experiência humana. Nas palavras de Leadbeater, “O Adepto realizou o propósito
através daquilo que o fez homem, e assim dá agora o passo final que o torna Super-homem –
Ashekha, como o chamam os budistas, pois ele nada mais tem a aprender e exauriu as
possibilidades do reino humano da natureza... No simbolismo cristão, a Quinta Iniciação é
representada pela Ascensão de Cristo e a vinda do Espírito Santo em línguas de fogo, que
corresponde à entrada no Adeptado, porque o Adepto ascende a uma esfera superior à
humanidade e muito além da terra.”[28]
As comunicações dos Mestres Ascensos contêm incontáveis detalhes sobre a vida dos Mestres,
suas encarnações anteriores, os retiros onde vivem, os projetos em que estão engajados, e os
dons e poderes divinos que operam em prol da realização do grande plano divino. O estudante
de esoterismo não cessa de se maravilhar com as informações de caráter oculto oferecidas. As
mudanças na estrutura da Hierarquia são relatadas em todos seus detalhes. Somos informados
que Sanat Kumara, o Senhor do Mundo, foi convencido a deixar seu posto supremo na
Hierarquia, em favor do Senhor Buda. Com isso várias mudanças ocorreram na estrutura
hierárquica.
“Em 1º de janeiro de 1956, numa cerimônia realizada no Retiro de Royal Teton (de forma
surpreendente nos Estados Unidos e não em seu tradicional reduto nas regiões transHimalaias), Gautama sucedeu a Sanat Kumara no cargo de Senhor do Mundo e Maitreya
sucedeu a Gautama nos cargos de Cristo Cósmico e Buda Planetário, passando o manto de
Instrutor do Mundo aos candidatos a esse cargo, Jesus Cristo e Kuthumi.” Parece estranho que
agora existam dois Instrutores do Mundo, sendo um, o Mestre Jesus, do Sexto Raio, apesar
desse cargo ser sempre ocupado por um Mestre do Segundo Raio, pois esse reflete a energia
divina utilizada nessa função. Com isso outros espaços teriam sido abertos nos cargos de
Chohans dos Raios. O Mestre Ascenso Lanto teria assumido o cargo de Chohan do Segundo
Raio. Somos informados que Lanto “alcançou sua mestria quando estudava sob a orientação do
Senhor Himalaia, Manu da Quarta Raça Raiz, cujo Retiro do Lótus Azul está escondido nas
montanhas que levam o seu nome.” Outra promoção relatada é a da Mestre Ascensa Nada, que
assumiu o Sexto Raio, com a transferência de Jesus, conjuntamente com Koot Hoomi, para o
cargo de Instrutor do Mundo.
Ao que parece, a Hierarquia passou, no século XX, a refletir nos planos espirituais os anseios
de melhor representatividade de sexos e raças da era atual. Além da Mestra Ascensa Nada,
somos informados que a Mestra Ascensa Kwan Yin, que teria precedido o Mestre Ascenso Saint
Germain como Chohan do Sétimo Raio, tornou-se um dos sete Mestres Ascensos que atuam no
Conselho do Carma, trazendo assim um melhor equilíbrio para a polaridade negativa na
dispensação da misericórdia e justiça divina. Até a minoria negra (nas Américas, onde foram
feitas essas revelações), obteve uma fatia do poder. “O Mestre Ascenso Afra tornou-se o
primeiro Mestre Ascenso da África, passando a ser o patrono da África e da raça negra.” Por
outro lado, o caráter predominante anglo-saxão da Hierarquia fica patente pelos cabelos louros

como o que está em cima, encontramos na Hierarquia um misterioso ser descrito como K-17,
que seria o Diretor do Serviço Secreto Cósmico.
Com a entrada da Era de Aquário, os Mestres teriam informado que uma aceleração estaria
ocorrendo no processo evolutivo da humanidade. Para ajudar nessa aceleração a Mestre
Ascensa Nada teria concedido a dispensação da Ciência da Palavra Falada e o Mestre Ascenso
Saint Germain o poder para toda a humanidade transmutar seu carma negativo por meio da
Chama Violeta. Os procedimentos para a utilização desse novo instrumental são explicados
exaustivamente em inúmeras comunicações de diferentes Mestres. A ajuda parece ser tão
poderosa que o discípulo que proceder de acordo com as instruções ministradas, poderia
“ascender” numa só vida.
É dito que um discípulo inteiramente dedicado pode passar da Terceira Iniciação para a
Ascensão (Sexta) em seis anos de vida rigorosamente de acordo com a nova dispensação. A
razão pela qual o Caminho tornou-se tão mais fácil, comparado com o das antigas tradições, é
que com a nova dispensação, “Um Mestre Ascenso precisaria transmutar ao menos 51 por
cento de seu carma e receber as iniciações do Raio Rubi no ritual da Ascensão.”
Os Mestres Ascensos conferem grande atenção à Ciência da Palavra Falada. Essa ciência ter-seia originado no momento da manifestação do Universo, pois, no princípio “Deus disse: ‘Haja
luz’ e houve luz” (Gn 1:3). Para esse ato criador Deus não pensou nem meditou, mas sim
disse, ‘haja luz’. O poder do Verbo é a energia mais poderosa de toda a manifestação. Os
Mestres Ascensos ajudaram o homem moderno a “resgatar a Ciência da Palavra Falada,
utilizada há 12 mil anos atrás nos templos sagrados da Lemúria e da Atlântida.”
A Ciência da Palavra Falada é operacionalizada por meio de decretos. O homem, a quem Deus
outorgou o poder de ser também um criador, deve ordenar por decreto às hierarquias
criadoras, presididas pelos anjos e arcanjos, especificamente o que deseja realizar. O decreto
é, portanto, “o poder do Verbo na solução de problemas e elevação da alma.” Foi revelado que:
“o decreto é a mais poderosa das petições à Divindade. É uma ordem, proferida pelo filho ou
filha de Deus em nome da Presença do EU SOU e do Cristo, para que a vontade do TodoPoderoso seja manifestada, assim em baixo como no alto. É o meio pelo qual o reino de Deus
se torna realidade aqui e agora, usando o poder da Palavra Falada.”[31]
Somos informados que o ser humano deve ter fé no poder dos decretos, pois “A lei cósmica
afirma que as idéias expressas em palavras tornam-se obrigatoriamente realidade quando são
proferidas em nome de Deus e pela autoridade da chama de Cristo.”[32] Para aumentar o
incentivo ao uso da Ciência da Palavra Falada, o Senhor Maitreya teria anunciado por ocasião
de uma conferência, realizada em Washington, D.C., em 01/07/1961, que: “De hoje em diante,
todo decreto que proferirdes será multiplicado pelo poder de dez mil-vezes-dez mil”[33], ou
seja, será cem milhões de vezes mais forte.
O outro instrumento utilizado pelos Mestres Ascensos para acelerar a evolução da humanidade
é a utilização da poderosa energia da chama violeta para a transmutação das negatividades. A
esse respeito os Mestres teriam declarado: “A dispensação permitindo que a chama violeta
fosse posta à disposição dos discípulos neste século foi concedida pelos Senhores do Carma
porque Saint Germain compareceu perante esse augusto conselho para advogar, como
defensor da humanidade, a causa da liberdade.”
“A chama violeta perdoa à medida que liberta, consome à medida que transmuta, elimina os
registros do carma do passado (saldando assim as vossas dívidas para com a vida), uniformiza
o fluxo de energias entre vós e os outros, e impele-vos para os braços do Deus vivente.”
“Venho esta noite, em nome de Deus, para declarar a todos os homens que a vida eterna é
mantida pelo poder da chama violeta! Compreendeis o que isso significa, amados? Significa
que o uso da chama violeta e do fogo sagrado dá a todos os homens o passaporte para a vida
eterna, e não há outro meio de obterem a liberdade.”[34]
Numa série de comunicações mais recentes, a Mestra Ascensa Kwan Yin teria concedido à
humanidade sofredora um poderoso método de cura, que veio a ser conhecido como Magnified
Healing (Cura Magnificada). Essa modalidade de cura seria antiqüíssima, sendo que antes de
1983 só era usada nas dimensões superiores pelos Mestres Ascensos. Em 1992, pela
intervenção direta da Mestra Kwan Yin, a Cura Magnificada do Deus Supremo do Universo teria
sido facultada em sua forma expandida para o avanço espiritual da humanidade e da Terra.
Com a disseminação desse processo de cura, já existem mais de 21 000 iniciados neste
método em 52 países.
Magnified Healing foi dispensada originalmente a duas co-originadoras americanas: Kathryn
Anderson e Gisèle King. Kathryn é uma Ministra Ordenada e mestre em Reiki, sendo uma
Instrutora de instrutores. Gisèle é uma curadora, Ministra-Diretora do Movimento da
Fraternidade Universal e mestre em Reiki.
Kathryn e Gisèle teriam recebido as Chaves finais da Ascensão aceitando o manto de
Instrutoras-Mestras de Magnified Healing do Deus Supremo do Universo, por meio da Mestra
Kwan Yin. A 3ª Fase do método de Cura da Luz ter-lhes-ia sido dada pelo Arcanjo Melchizedek,
no final do ano de 1996.

fazendo com que os mestres se dedicassem a outros níveis de consciência para ajudar a
humanidade a superar essa fase de guerras e transformações.
Em agosto de 1958, Mark L.Prophet criou um novo canal para os mestres, a Summit
Lighthouse, com o apoio do mestre El Morya, o senhor do primeiro raio. O propósito foi o de
publicar e divulgar os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, uma ordem de seres
iluminados composta pelos espíritos dos grandes mestres da humanidade e pelos discípulos
que trabalham as energias. A igreja informa que, por meio das mensagens dos mestres
ascensos, dedica-se a desenvolver o potencial espiritual da humanidade; as mensagens
também permitem ao ser humano compreender as realidades espirituais acima do plano físico,
sintonizando-o com outras formas de existência e de energia.
Os ensinamentos dos mestres, transmitidos pelos canalizadores da Summit, dizem que os
planos celestiais estão divididos em seções baseadas no sete; este é o número de raios de luz e
energia, que são comandados por sete mestres, com sete qualidades divinas.
CONTATANDO A GRANDE FRATERNIDADE BRANCA
Um ritual para você contatar as energias dos Mestres e dos Raios, obtendo equilíbrio e
proteção.
Procure um lugar tranqüilo, onde você não seja incomodado, para realizar diariamente o seu
ritual.
Para deixar o ambiente mais aconchegante, acenda velas e incenso e coloque uma música
suave ao fundo (que pode ser clássica, sacra ou new age).
Em seguida, siga passo a passo as etapas do ritual:
1. Leitura da Grande Invocação: Do Ponto de Luz na Mente de Deus Flua a Luz às mentes
dos homens Que a Luz desça à Terra.
Do Ponto de Amor no Coração de Deus Flua Amor aos corações dos homens
Que o Cristo volte à Terra.
Do Centro onde a Vontade de Deus é conhecida Que o Propósito guie as pequenas
vontades dos homens O Propósito que os Mestres conhecem e servem Do Centro a que
chamamos Raça dos Homens Que se manifeste o Plano de Luz e Amor E sele a porta
onde se encontra o mal Que a Luz, o Amor e o Poder Restabeleçam o Plano Divino na
Terra Hoje e por toda a eternidade (Mantra OM 3 vezes)
2. Ligação com o Eu Superior ou Presença EU SOU: Respirando profunda e lentamente,
visualize 8 metros acima da cabeça uma luz branco-dourada como um sol ou uma
estrela pessoal. Desse ponto de luz desce um cone ( ou manto) de luz branco-dourada
muito luminoso. Faça uma entrega consciente a esta luz afirmando 3 ezes:
"Estou entregue ao Eu Superior" .
Peça a esta presença luminosa que oriente e conduza sua vida e faça a afirmação abaixo
mantendo a visualização.
Do manto de luz da Presença Eu Sou Desce o fogo sagrado sobre meus corpos
Tornando-me um campo de luz invulnerável, invencível e invisível.
A sagrada proteção do Eu Sou Sustenta-me em luz e eleva-me ao Pai.
Eu Sou Luz... Eu Sou Luz... Eu Sou Luz...
1. Pedindo a Proteção Divina ao Arcanjo Miguel:
Respire profundamente e mentalize Luz Azul Celeste de vários matizes nas situações
abaixo: 1ª Visualização: Envolva-se completamente num fogo azul e diga: Arcanjo
Miguel... Arcanjo Miguel... me envolve agora no Fogo Azul (3 vezes)
2ª Visualização: Um tubo de luz azul-cobalto vai se fechando sobre você. Diga: Arcanjo
Miguel... Arcanjo Miguel... me fecha num Tubo de Luz Azul (3 vezes) ]
3ª Visualização: Um anel de luz azul intenso e brilhante em torno de você. Fale: Arcanjo
Miguel... Arcanjo Miguel...sela tudo no Raio Azul (3 vezes) 4. Despertando o centro
cardíaco com a Chama Trina:
Respire e mantenha a atenção centrada no coração. Mentalize essa região do seu corpo
levemente aquecida.
1. Visualize primeiramente uma chama rosa se instalando no coração e respire
profundamente para ancorá-la afirmando: Eu Sou o Amor, Eu Sou o Amor, Eu Sou o
Amor Que tudo envove na Chama Rosa
2. Visualize agora uma chama azul se instalando no coração, respire e afirme: Eu Sou a
Fé, Eu Sou a Fé, Eu Sou a Fé Que tudo movimenta no Raio Azul
3. Visualize uma chama amarela-dourada brilhando no coração e respire fundo
afirmando: Eu Sou a Sabedoria, Eu Sou a Sabedoria, Eu Sou a Sabedoria Que tudo
conhece na Luz Dourada
4. Para completar o exercício, visualize as três chamas entrelaçadas e repita as
afirmações:
Eu Sou Amor... Eu Sou Amor... Eu Sou Amor Que tudo envolve na Chama Rosa Eu Sou

Visualize à sua frente uma escada colorida e luminosa.
Aos poucos vá subindo degrau por degrau e focalizando luz na parte do corpo conforme
o indicado:
1º degrau - luz vermelha clara, focalize o chackra básico
2º degrau - luz laranja forte, focalize a região do umbigo
3º degrau - luz amarela, focalize o plexo solar
4º degrau - luz verde esmeralda, focalize o cardíaco
5º degrau - luz azul-turquesa, focalize a garganta
6º degrau - luz azul royal forte, focalize a glândula pineal e o 3º olho 7º degrau - luz
violeta, focalize o coronário
8º degrau - luz rosa-magenta forte no corpo todo
9º degrau - luz perolada ou marfim no corpo todo
10º degrau - luz rosa-pêssego no corpo todo
11º degrau - luz branca-prata no corpo todo
Finalize com as afirmações: Eu Sou Luz, Eu Sou Luz, Eu Sou Luz O Amor dos Mestres
me conduz à Harmonia O Amor dos Mestres me conduz ao Equilíbrio O Amor dos
Mestres me conduz á Perfeição Eu Sou Luz... Eu Sou Luz... Eu Sou Luz
6. Auto-cura com a Chama Verde:
Respire profundamente e visualize-se sentado dentro de uma pirâmide verdeesmeralda.
Ao mesmo tempo, envolva-se num fogo verde de vários tons.
Imagine que suas mãos se transformam em mãos de luz e com elas você vai tocando
partes e órgãos do corpo que quer curar, restaurar, equilibrar.
Enquanto visualiza a auto-cura vá pronunciando devagar e de forma mântrica: Hilarion,
Hilarion, Hilarion.
Finalize o exercício com o apelo: Amado Mestre Hilarion Mantenha a Verdade e a Cura
Registradas em meus corpos e ao meu redor Eu Sou a Verdade, a Consagração e a Cura
Eu Sou a Verdade, a Consagração e a Cura Eu Sou a Verdade, a Consagração e a Cura.
7. Transmutação com a Chama Violeta Visualize-se dentro de uma chama violeta. Ela
tem uma tonalidade bem intensa na região dos pés e, à medida que sobe pelo corpo,
torna-se mais clara e vai se abrindo no peito e na cabeça.
A Chama Violeta rodopia em torno de você. Enquanto visualiza, faça o apelo:
Amado Saint Germain Descendei a Chama Violeta e Transmutai, transmutai, transmutai
As vibrações discordantes de meus corpos Na mais pura luz divina Eu Sou um ser de
Fogo Violeta, Eu Sou a pureza que Deus deseja (3 vezes) 8. Perdoando na Chama Lilás:
Para este exercício, peça as irradiações da Mestra Kwan Yin.
Visualize-se entrando num grande salão todo lilás - com flores, cortinas delicadas e toda
a decoração nessa cor. Do alto pende um foco de luz lilás que a tudo envolve.
Imagine que você se encontra para conversar com pessoas que precisa perdoar ou pedir
perdão.
Vá perdoando e dando o seu perdão para soltar mágoas, ressentimentos e situações
cármicas.
Eu Sou a Lei do Perdão Eu Sou a Luz de Deus perdoando, perdoando, perdoando Todos
os erros passados, pessoas, lugares, condições ou coisas Que me tenham feito mal ou
eu a elas, De qualquer modo, em qualquer momento e por qualquer razão Eu Sou a
chama misericordiosa me perdoando e perdoando a Humanidade Transformando todas
as vibrações discordantes em dádivas de Amor Divino Eu Sou a Liberdade sobre a
Terra... Eu Sou Deus em ação!
9. Selando tudo no Amor Rubi: Visualize uma névoa
rubi brilhante envolvendo e acolhendo você no amor sublime, incondicional e devocional
aos mestres e ao Deus Pai-Mãe. Enquanto visualiza vá pedindo:
Mestra Nada e Mestre Jesus Me envolvam agora no Manto Rubi Eu Sou a Compaixão e o
Amor Em forma de adoração Eu Sou a Paz e a Graça Se expressando na ação
Autor: Georgina Martins
MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO DOS MESTRES
Convém esclarecer os métodos conhecidos pelos quais os Mestres capacitam seus discípulos a
transmitir informações e ensinamentos ao mundo. A tradição esotérica sugere que os Mestres
geralmente usam dois métodos para transmitir informações que gostariam de divulgar à
humanidade. No caso de uma obra que no atual estágio evolutivo da humanidade pode agora
ser divulgada, mas que deve ser transmitida absolutamente sem erros, geralmente imprimem
telepaticamente o texto na mente do discípulo para que esse, por sua vez, possa escrevê-lo de
forma correta. Esse parece ter sido o caso da obra Luz no Caminho, escrita por Mabel Collins
no século XIX. De acordo com Leadbeater, em casos excepcionais, os Mestres podem até ditar

de acordo com seus dons intelectuais e literários. Essas transmissões geralmente ocorrem no
plano mental abstrato ou no búdico (intuitivo). Lembramos que nos planos superiores, as
comunicações não são realizadas por palavras, como em nosso mundo. Os conceitos são
expressos de uma forma simbólica sintética, e devem ser “decodificados” ou “traduzidos” em
palavras, pela mente concreta, para serem inteligíveis em nosso plano.
Um exemplo clássico das comunicações por meio de discípulos avançados é o conhecido
trabalho de Blavatsky A Doutrina Secreta. Ela era capaz de recolher informações dos registros
akáshicos, ler à distância textos que se encontravam em outros lugares (como na biblioteca
secreta do Vaticano) e receber comunicações de diferentes Mestres colaborando na obra.
Porém, a tarefa não era meramente a de receber um ditado, mas sim a de compor, com suas
próprias palavras o texto a ser produzido. A Condessa de Wachtmeister, sua companheira
constante durante o período em que escreveu A Doutrina Secreta, relata que, um dia: “... ao
entrar no gabinete de Blavatsky, encontrei o chão coberto de folhas manuscritas. Perguntei a
razão desse aspecto de confusão e ela respondeu: - Sim, tentei doze vezes escrever esta
página corretamente e toda vez o Mestre diz que está errado. Acho que vou ficar louca,
escrevendo-a tantas vezes; mas deixe-me sozinha; não descansarei enquanto não o conseguir,
ainda que tenha de ficar aqui a noite toda. Uma hora mais tarde ouvi sua voz me chamando e,
ao entrar, verifiquei que havia, finalmente, concluído o trecho e de maneira satisfatória.”
CONSELHO KÁRMICO
Conselho Cármico Dirigentes do carma - Seres divinos, que após a assim chamada morte
ajudam a corrente de vida, aconselhando-a e indicando-lhe o respectivo recinto de aprendizado
até a próxima encarnação.
O "Conselho Cármico" se reúne duas vezes por ano no dia 30 de junho e 31 de Dezembro, no
Royal Teton nas Montanhas Rochosas, no Templo da Precipitação do Mestre CONFÚCIO, para
tomar decisões pelo bem na Terra. Nesta reunião também são aceitas e examinadas as
"Petições" (pedidos para um desenvolvimento mais rápido da Terra) dos alunos da Luz, para
examinar se podem ser aprovadas.
Membros do Conselho Cármico são:
Mestra PORTIA
Mestra KWAN YIN
PALAS ATENA
Mestra NADA
Elohim VISTA
SAITHRU
ASTREA
LIBRA
OS SETE PRIMEIROS RAIOS E SEUS ATRIBUTOS
Primeiro Raio - azul cobalto
Atributos: vontade divina, fé, determinação, equilíbrio, auto-disciplina, coragem, obstinação,
perseverança e proteção divina.
Segundo Raio - amarelo dourado
Atributos: sabedoria, inteligência superior, discernimento, iluminação.
Terceiro Raio - rosa
Atributos: amorosidade, tolerância, ternura, tato, diplomacia.
Quarto Raio - branco cristal
Atributos: harmonia, pureza, beleza, arte, ascensão, contemplação.
Quinto Raio - verde esmeralda
Atributos: verdade, esperança, justiça, cura, abundância.
Sexto Raio - rubi
Atributos: devoção, santificação, adoração, amor divino, compaixão.
Sétimo Raio - violeta
Atributos: transmutação, limpeza cármica, transformação, perdão, ordem, cerimonial,
liberdade.
INSTRUÇÕES DA FRATERNIDADE PARA O TRABALHO COM OS RAIOS:
Particularmente nesse período de transição planetária, o Plano Espiritual tem orientado o uso
de determinados raios em visualizações com objetivos bem definidos, como segue:
Luz Azul Cobalto - proteção, blindagem energética, formação de escudo
Raio laranja - limpeza rápida e profunda, desinfecção astral
Chama Prateada - purificação, equilíbrio de ambientes
Luz Mostarda - cancelar toda imagem negativa divulgada pela mídia (TV, cinema, internet,
jornais e revistas)
Chama Rosa-alaranjado - alegria e entusiasmo no servir à Luz

identificados.
Precisam aprender a controlar sua vontade e seus impulsos extremistas. São uns tanto
imprudentes, fazendo, às vezes, seus planos virem de água abaixo. Começam tudo novamente
e saem desse estado seguindo sua imensa vontade.
SIGNO: Leão
COR: Azul.
PEDRA: Diamante e Cristal de Rocha.
MESTRE: Sírius (atual). Você sentirá forte ligação também com: El Morya (Deus Solar).
ARCANJO: Regente do Raio: Miguel.
Regente do signo: Miguel.
ARCANO: O Mago
SEGUNDO RAIO
2º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são geralmente professores, instrutores,
compreensivos, intuitivos, e seguem o coração.
Os que pertencem a este Raio são brilhantes.
Dotados de muito Amor e Sabedoria podem perder o ânimo quando atingidos pelo infortúnio
nos caminhos da Senda. São sempre reabilitados pelo Mestre com os sentimentos de fé.
Tornam-se cada vez mais donos da sabedoria e do conhecimento.
SIGNO: Câncer
COR: Dourado.
PEDRA: Pérola e Pedra da Lua.
MESTRE: Lady Shoo See (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Jesus Cristo,
Kuthumi (encarnação de São Francisco de Assis), Confúcio, Lanto, Fun Wey.
ARCANJO: Regente do Raio: Jofiel.
Regente do signo: Gabriel.
ARCANO: A Papisa.
TERCEIRO RAIO
3º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são amáveis, compassivas, delicadas, diplomáticas,
dinâmicas.
Apresentam-se às vezes, frias e calculistas, por isso devem trabalhar a trilha do Amor Divino.
Algumas vezes, os ensinamentos dos valores corretos o irritam em função do orgulho, sua
principal armadilha. São redimidos através da vontade e do zelo, progredindo como portadores
de Luz e Amor.
SIGNO: Gêmeos.
COR: Rosa.
PEDRA: Topázio e Quartzo Âmbar.
MESTRE: Rowena (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Paulo o Veneziano
(Dirigente dos Raios), Estésia (Planeta Urano), Sanat Kumara (Deus da Paciência), Lord
Maytréya (Cristo Cósmico).
ARCANJO: Regente do Raio: Samuel.
Regente do Signo: Rafael.
ARCANO: A Imperatriz.
QUARTO RAIO
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são geralmente arquitetos, músicos, engenheiros,
muito perseverantes.
Os que pertencem a este Raio são quase sempre voltados para a beleza.
Sofrem quando não atingem a perfeição nos seus objetivos. Quando perdem o entusiasmo
somente a força da beleza poderá despertá-los novamente, fazendo despertar também dentro
deles os atributos dos demais Raios. Este fogo genial leva-os às alturas, inspirando-os.
SIGNO: Touro.
COR: Branco.
PEDRA: Safira, Ágata.
MESTRE: Serapis Bey (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com:
Mãe Maria, Jesus Cristo, Leonardo (Ocupará o cargo de Regente do Raio Branco),
Amem Bey e David Loyd (trabalham a Ascensão).
ARCANJO: Regente do Raio: Gabriel.
Regente do Signo: Anael.
ARCANO: O Imperador.
QUINTO RAIO

Tornam-se senhores de um enorme conhecimento baseado na Luz espiritual e intelectual,
compartilhando suas atividades dos seus irmãos do Raio do Amor.
SIGNO: Áries.
COR: Verde.
PEDRA: Esmeralda e Turmalina.
MESTRE: Hilarion (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Sonata (Deusa da
Música), Palas Atenas (Deusa da Verdade).
ARCANJO: Regente do Raio: Rafael.
Regente do Signo: Samuel.
ARCANO: O Hierofante.
SEXTO RAIO
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são geralmente sacerdotes, místicos, amorosos,
possuem um desejo ardente pelo culto divino. Os que pertencem a este Raio possuem alta
dosagem de entusiasmo e devoção.
São quietos, contemplativos, reformadores e zelosos.
Quando místicos, sofrem muito com o enfraquecimento de forças e passam por fases
enervantes de questionamentos doentios.
Às vezes são intolerantes e por terem uma visão estranha dos seus propósitos, seu progresso é
muitas vezes, retardado.
SIGNO: Peixes
COR: Vermelho Rubi.
PEDRA: Granada e Rubi.
MESTRE: João o Amado (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Jesus Cristo,
Mãe Maria, Mestra Nada (A Juíza).
ARCANJO: Regente do Raio: Uriel.
Regente do Signo: Asariel.
ARCANO: O Enamorado.
SETIMO RAIO
7º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio possuem diversas aptidões e grande amor pela
liberdade. Os que pertencem a este Raio sofrem pelo interesse nos assuntos mundanos. Em
seus interiores estão registradas as pompas, as quais sempre desejam elevar até o mais alto
de seus atributos. Estes devem aprender a trilha da profunda humildade, onde aperfeiçoam a
simplicidade e o controle da forma.
SIGNO: Aquário.
COR: Violeta.
PEDRA: Ametista e Turquesa.
MESTRE: Lady Mercedes (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Saint Germain
(Responsável por esta Era), Kuan Yin (Deusa da Misericórdia), Oromassis (Príncipe do Fogo
Violeta), Pórtia (Deusa da Oportunidade).
ARCANJO: Regente do Raio: Ezequiel.
Regente do Signo: Uriel.
ARCANO: O Carro.
OITAVO RAIO
8º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio possuem autodisciplina, poder pelo trabalho,
dedicação, idealismo. Os que pertencem a este Raio são extremamente realistas, conformandose com as coisas como elas são. Sentem grande dificuldade quando tem de agir de maneira
espontânea. Nunca se compromete de forma leviana com nada nem com ninguém e se
preocupa bastante com sua evolução espiritual.
SIGNO: Capricórnio.
COR: Lápis Lázuli Luminoso.
PEDRA: Água Marinha e Lápis Lázuli.
MESTRE: El Morya (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: La Morae
(Desaperta as Virtudes da Idade de Ouro), Estésia (Planeta Urano).
ARCANJO: Regente do Raio: Miguel
Regente do Signo: Cassiel.
ARCANO: A Justiça.
NONO RAIO
9º RAIO:

COR: Rosa Chá Luminoso.
PEDRA: Lápis Lázuli.
MESTRE: Zaratustra (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Deuses Meru
(Deuses da Iluminação), Deus Himalaia (Aspecto Masculino da Ordem Divina).
ARCANJO: Regente do Raio: Samuel.
Regente do Signo: Saquiel.
ARCANO: O Eremita.
DECIMO RAIO
10º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio possuem força, participação, crítica, análise. Os que
pertencem a este Raio se submetem aos maiores sacrifícios pelas causas que consideram
justas. Tem perspicácia para detectar problemas e soluções. Partem para a luta e levam
consigo uma legião de hábeis e leais combatentes, escolhidos a dedo.
SIGNO: Escorpião.
COR: Dourado Solar.
PEDRA: Granada e Heliotrópio.
MESTRE: Kenich Ahan (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Lord Sainthru
(Cristo Cósmico), Lady Mercedes (Mãe Manu da 7ª Raça e Dirigente do 7º Raio). ARCANJO:
Regente do Raio: Jofiel.
Regente do Signo: Azrael.
ARCANO: A Roda.
DECIMO PRIMEIRO
11º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são harmoniosos, conciliadores, corajosos com
aparente fragilidade, dedicada a causas. Os que pertencem a este Raio são geralmente
advogados. Nem sempre estão equilibrados, convivem com períodos de oscilação. Tem grande
amor pela paz e pela justiça não permitindo situações de discórdia ou inimizade. Por onde
passam fazem muitos amigos e são influenciados pela arte.
SIGNO: Libra.
COR: Branco Leitoso (opalino).
PEDRA: Opala e Quartzo Fumê.
MESTRE: Princípio (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Zaratustra, Lady
Hygéia.
ARCANJO: Regente do Raio: Gabriel.
Regente do Signo: Anael.
ARCANO: A Força.
DECIMO SEGUNDO RAIO
12º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são realista, comunicadores, exigentes, e
caminham com calma. Os que pertencem a este Raio tem os pés no chão e dão muito valor ao
lado prático da vida. Fazem questão de que todas as coisas sigam uma regra. Tem uma
inteligência aguçada e vão aos poucos conquistando o sucesso.
SIGNO: Virgem.
COR: Pêssego.
PEDRA: Topázio e Olho de Tigre.
MESTRE: Jerevox (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Lord Gautama
(Senhor do Mundo), Hilarion, Nadja (Força do Espírito do Universo).
ARCANJO: Regente do Raio: Rafael.
Regente do Signo: Anael.
ARCANO: O Enforcado.
O TRABALHO COM OS RAIOS
Eles estão na constituição de tudo o que existe no Universo e irradiam qualidades divinas
Os Raios Divinos são energias fundamentais do Cosmo; formam e compõem tudo o que existe,
desde as partículas subatômicas aos incomensuráveis sistemas planetários dos universos.
Cada Raio tem uma vibração específica, uma tonalidade de cor e qualidades definidas.
O Primeiro Raio, por exemplo, é azul e irradia a vontade, o propósito e o poder de Deus.
Na Terra, os Raios influenciam a vida dos reinos humano, animal, vegetal e mineral. Estão
sempre presentes, mas, dependendo das necessidades do ciclo evolutivo, podem ter sua
influência ampliada.
Os sete primeiros Raios são os mais conhecidos e ativos na Terra, pois relacionam-se com o
mundo tridimensional e às primeiras iniciações no Caminho da Luz, atuando nos sete principais

Os Sete Raios Cósmicos são Chamas que integram o Fogo Sagrado, energia qualificada com as
Virtudes e Dons Divinos.
Essas Virtudes e Dons imprimem na energia que os irradia determinadas freqüências
vibratórias resultando na cor que lhes é.
No seu trabalho em prol da evolução humana, a Grande Fraternidade Branca se estrutura
subdividida em grupos que correspondem às Sete Chamas ou Raios Cósmicos:
Azul, Dourado, Rosa, Branco, Verde, Rubi, Violeta.
Em cada Raio ou Esfera de Luz trabalham, incessante e amorosamente, seres perfeitos do reino
humano, angélico e elemental que de acordo com as suas afinidades e potencialidades,
escolhem o Raio no qual irão servir.
Esta escolha está ligada, especialmente, à energia predominante no Corpo Causal dos
grandiosos Seres
Encontram-se, no comando de cada Raio, representantes dos três reinos que evoluem no
Planeta.
Estes Seres, quando possível, trabalham auxiliados por Seus respectivos Complementos
Divinos.
·Representando o Reino Humano :
o Chohan (Senhor)do Raio
·Representando o Reino Angélico :
o Arcanjo do Raio
· Representando o reino Elemental : o Elohae do Raio.
Para cada dia da semana existe um Elohae, um Arcanjo e um Chohan que se dedicam ao
serviço de irradiação da Luz de um dos sete Raios Cósmicos.
Entretanto, sempre que invocados, esses abençoados Seres respondem amorosamente ao
apelo.
Como Podemos Identificar os Raios na Nossa Vida?
Todos os seres que estão vivenciando a escola terrena estão ligados a um determinado Raio,
sendo assim ajudados, diretamente, pela Luz no seu caminho evolucionário.
Além de termos características e tendências ligadas ao nosso Raio de trabalho, essas energias
divinas estão ligadas aos nossos signos, preferências, qualidades, e até mesmo o que
necessitamos melhorar no nosso aprendizado, pode ser aí identificado.
Existe um fato muito importante que não devemos esquecer:
muitas vezes, nossos signos estão ligados a um Raio ao qual não nos sentimos muito ligados.
Isto se deve ao fato de que muitos possuem um Raio principal e outro secundário ligando ao
trabalho de crescimento.
De tempos em tempos, as tendências também podem ser modificadas se o aprendizado num
determinado Raio já estivar concluído.
Então, outro Raio entrará em ação.
Por isso, é aconselhável, além de todas as indicações das tendências, procurar uma sintonia
interna.
Esta sim é verdadeira. O que nossa intuição disser, aí está a verdade.
Podemos identificar em que Raio estamos interagindo, seguido alguns princípios e condições
estabelecidos como indicadores.
Com a finalidade de harmonizarmos estes fatores, vamos acrescentar aos sete Raios
(chamados de “Raios da Precipitação”) denominados anteriormente, mais cinco Raios
(chamados de “Raios de Unificação”).
Na verdade, para esclarecimentos, já existem outros Raios sendo trabalhados no mundo, além
desses.
Os 7 Raios Planetários são aspectos da divisão de um Raio de Luz Solar; a alma e a
personalidade estão mais sintonizados com aqueles Raios que atuam com suas tônicas, ritmos,
energias e gamas de cores em todos os aspectos da vida e da evolução.
Também estão relacionados com os 7 chakras principais, com os 7 veículos do homem, com os
7 planos ou mundos, etc.
Os Raios têm seus próprios atributos e objetivos, suas tarefas e missões, suas formas de
ensinar, desenvolver e expandir as potencialidades latentes de cada Raio na alma e na
personalidade.
Os 7 Raios administram todas as energias necessárias a todos os cinco reinos: mineral,
vegetal, animal, humano e espiritual; atuam no conjunto global da humanidade e do próprio
planeta para que a vida e a evolução avancem ruma à Divina Luz do Grande Criador do
Universo, que normalmente chamamos de Deus.
Cada alma está mais sintonizada e reage melhor com um destes 7 Raios Planetários, o qual
representa o seu verdadeiro Caminho Oculto, chamado também de “O Caminho Interno”,
aquele que a alma vem seguindo ou tentando seguir há muitas existências, evoluindo e
servindo à Luz e às Obras Divinas.

personalidade pode ganhar experiências em mais do que um Raio, dependendo do nível e da
programação evolutiva da alma e de suas reais necessidades de desenvolvimento e evolução.
Todos queremos sempre saber qual o Raio da Alma, e isto é mais simples do que imaginamos.
Basta pesquisar as características de cada um dos 7 Raios Planetários e fazer uma auto-análise
às virtudes e defeitos, facilidades e dificuldades, à maneira como pensamos, agimos, falamos,
como gostamos de aprender, ensinar e executar. Precisamos sentir através do nosso chakra
cardíaco, do sentimento e da intuição com qual deles nos sentimos mais afinados, quais as
tônicas que mais correspondem às nossas características individuais. Deste modo,
identificamos o Raio da Alma e da personalidade. Nossa alma sabe qual é o seu Raio, é só
deixar que ela nos transmita essa informação.
O estudo, a pesquisa, as experiências e as práticas com os 7 Raios são importantes a vida de
todos aqueles que buscam a Luz da sua realização espiritual, sua ascensão e libertação, e
procuram ajudar seus semelhantes. Todos nós já passamos e teremos de passar pelos 7 Raios
muitas vezes, até conseguirmos transformar a transmutação as trevas em Luz, na consciência,
no coração, na mente e na alma. Porque só a Luz Divina nos leva à Renovação interior.
Através do trabalho com os Raios e seus regentes, os Mestres, temos uma compreensão,
consciência e conhecimento da vida espiritual, de nossas almas e nossas vidas humanas que
são muito mais abrangentes e transcendentes do que supomos.
Os Raios que correspondem à alma e à personalidade são os mais importantes para o
desenvolvimento espiritual, para uma abertura dos canais espirituais conscientes e uma
comunicação direta com o Mestre da Alma .
OS SETE PRIMEIROS RAIOS E SEUS ATRIBUTOS
Primeiro Raio - azul cobalto
Atributos: vontade divina, fé, determinação, equilíbrio, auto-disciplina, coragem, obstinação,
perseverança e proteção divina.
Segundo Raio - amarelo dourado
Atributos: sabedoria, inteligência superior, discernimento, iluminação.
Terceiro Raio - rosa
Atributos: amorosidade, tolerância, ternura, tato, diplomacia.
Quarto Raio - branco cristal
Atributos: harmonia, pureza, beleza, arte, ascensão, contemplação.
Quinto Raio - verde esmeralda
Atributos: verdade, esperança, justiça, cura, abundância.
Sexto Raio - rubi
Atributos: devoção, santificação, adoração, amor divino, compaixão.
Sétimo Raio - violeta
Atributos: transmutação, limpeza cármica, transformação, perdão, ordem, cerimonial,
liberdade.
Instruções da Fraternidade para o trabalho com os Raios:
Particularmente nesse período de transição planetária, o Plano Espiritual tem orientado o uso
de determinados raios em visualizações com objetivos bem definidos, como segue:
Luz Azul Cobalto - proteção, blindagem energética, formação de escudo
Raio Laranja - limpeza rápida e profunda, desinfecção astral
Chama Prateada - purificação, equilíbrio de ambientes
Luz Mostarda - cancelar toda imagem negativa divulgada pela mídia (TV, cinema, internet,
jornais e revistas)
Chama Rosa-alaranjado - alegria e entusiasmo no servir à Luz
DISCRIMINAÇÃO DOS RAIOS
1º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são líderes natos, criativos, corajosos, vibrantes, e
ocupam, muitas vezes, cargos de chefias. Os que pertencem a este Raio são facilmente
identificados.
Precisam aprender a controlar sua vontade e seus impulsos extremistas. São uns tanto
imprudentes, fazendo, às vezes, seus planos virem de água abaixo. Começam tudo novamente
e saem desse estado seguindo sua imensa vontade.
SIGNO: Leão
COR: Azul.
PEDRA: Diamante e Cristal de Rocha.
MESTRE: Sírius (atual). Você sentirá forte ligação também com: El Morya (Deus Solar).
ARCANJO: Regente do Raio: Miguel.
Regente do signo: Miguel.
ARCANO: O Mago

nos caminhos da Senda. São sempre reabilitados pelo Mestre com os sentimentos de fé.
Tornam-se cada vez mais donos da sabedoria e do conhecimento.
SIGNO: Câncer
COR: Dourado.
PEDRA: Pérola e Pedra da Lua.
MESTRE: Lady Shoo See (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Jesus Cristo,
Kuthumi (encarnação de São Francisco de Assis), Confúcio, Lanto, Fun Wey.
ARCANJO: Regente do Raio: Jofiel.
Regente do signo: Gabriel.
ARCANO: A Papisa.
· 3º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são amáveis, compassivas, delicadas, diplomáticas,
dinâmicas.
Apresentam-se às vezes, frias e calculistas, por isso devem trabalhar a trilha do Amor Divino.
Algumas vezes, os ensinamentos dos valores corretos o irritam em função do orgulho, sua
principal armadilha. São redimidos através da vontade e do zelo, progredindo como portadores
de Luz e Amor.
SIGNO: Gêmeos.
COR: Rosa.
PEDRA: Topázio e Quartzo Âmbar.
MESTRE: Rowena (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Paulo o Veneziano
(Dirigente dos Raios), Estésia (Planeta Urano), Sanat Kumara (Deus da Paciência), Lord
Maytréya (Cristo Cósmico).
ARCANJO: Regente do Raio: Samuel.
Regente do Signo: Rafael.
ARCANO: A Imperatriz.
· 4º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são geralmente arquitetos, músicos, engenheiros,
muito perseverantes. Os que pertencem a este Raio são quase sempre voltados para a beleza.
Sofrem quando não atingem a perfeição nos seus objetivos. Quando perdem o entusiasmo
somente a força da beleza poderá despertá-los novamente, fazendo despertar também dentro
deles os atributos dos demais Raios. Este fogo genial leva-os às alturas, inspirando-os.
SIGNO: Touro.
COR: Branco.
PEDRA: Safira, Ágata.
MESTRE: Serapis Bey (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Mãe Maria, Jesus
Cristo, Leonardo (Ocupará o cargo de Regente do Raio Branco), Amem Bey e David Loyd
(trabalham a Ascensão).
ARCANJO: Regente do Raio: Gabriel.
Regente do Signo: Anael.
ARCANO: O Imperador.
· 5º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são geralmente médicos, cientistas, enfermeiros,
curadores, missionários. Os que pertencem a este Raio empregam a ordem e a precisão na sua
busca com extrema formalidade.
Extremamente comedidos, são os discípulos mais úteis ao Mestre por serem severos e
sensatos. A Verdade para eles é soberana. Tornam-se senhores de um enorme conhecimento
baseado na Luz espiritual e intelectual, compartilhando suas atividades dos seus irmãos do
Raio do Amor.
SIGNO: Áries.
COR: Verde.
PEDRA: Esmeralda e Turmalina.
MESTRE: Hilarion (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Sonata (Deusa da
Música), Palas Atenas (Deusa da Verdade).
ARCANJO: Regente do Raio: Rafael.
Regente do Signo: Samuel.
ARCANO: O Hierofante.
· 6º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são geralmente sacerdotes, místicos, amorosos,
possuem um desejo ardente pelo culto divino. Os que pertencem a este Raio possuem alta

SIGNO: Peixes
COR: Vermelho Rubi.
PEDRA: Granada e Rubi.
MESTRE: João o Amado (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Jesus Cristo,
Mãe Maria, Mestra Nada (A Juíza).
ARCANJO: Regente do Raio: Uriel.
Regente do Signo: Asariel.
ARCANO: O Enamorado.
· 7º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio possuem diversas aptidões e grande amor pela
liberdade. Os que pertencem a este Raio sofrem pelo interesse nos assuntos mundanos. Em
seus interiores estão registradas as pompas, as quais sempre desejam elevar até o mais alto
de seus atributos. Estes devem aprender a trilha da profunda humildade, onde aperfeiçoam a
simplicidade e o controle da forma.
SIGNO: Aquário.
COR: Violeta.
PEDRA: Ametista e Turquesa.
MESTRE: Lady Mercedes (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Saint Germain
(Responsável por esta Era), Kuan Yin (Deusa da Misericórdia), Oromassis (Príncipe do Fogo
Violeta), Pórtia (Deusa da Oportunidade).
ARCANJO: Regente do Raio: Ezequiel.
Regente do Signo: Uriel.
ARCANO: O Carro.
· 8º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio possuem autodisciplina, poder pelo trabalho,
dedicação, idealismo. Os que pertencem a este Raio são extremamente realistas, conformandose com as coisas como elas são. Sentem grande dificuldade quando tem de agir de maneira
espontânea. Nunca se compromete de forma leviana com nada nem com ninguém e se
preocupa bastante com sua evolução espiritual.
SIGNO: Capricórnio.
COR: Lápis Lázuli Luminoso.
PEDRA: Água Marinha e Lápis Lázuli.
MESTRE: El Morya (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: La Morae
(Desaperta as Virtudes da Idade de Ouro), Estésia (Planeta Urano).
ARCANJO: Regente do Raio: Miguel
Regente do Signo: Cassiel.
ARCANO: A Justiça.
9º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são benevolentes, comunicativas, generosas, São
polivalentes. Os que pertencem a este Raio não toleram injustiça sendo incapazes de prejudicar
deliberadamente alguém. São destemidos e aventureiros, estando sempre em busca de novos
desafios. Procuram estar sempre em aperfeiçoamento pessoal.
SIGNO: Sagitário.
COR: Rosa Chá Luminoso.
PEDRA: Lápis Lázuli.
MESTRE: Zaratustra (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Deuses Meru
(Deuses da Iluminação), Deus Himalaia (Aspecto Masculino da Ordem Divina).
ARCANJO: Regente do Raio: Samuel.
Regente do Signo: Saquiel.
ARCANO: O Eremita.
10º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio possuem força, participação, crítica, análise. Os que
pertencem a este Raio se submetem aos maiores sacrifícios pelas causas que consideram
justas. Tem perspicácia para detectar problemas e soluções. Partem para a luta e levam
consigo uma legião de hábeis e leais combatentes, escolhidos a dedo.
SIGNO: Escorpião.
COR: Dourado Solar.
PEDRA: Granada e Heliotrópio.
MESTRE: Kenich Ahan (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Lord Sainthru
(Cristo Cósmico), Lady Mercedes (Mãe Manu da 7ª Raça e Dirigente do 7º Raio). ARCANJO:

· 11º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são harmoniosos, conciliadores, corajosos com
aparente fragilidade, dedicada a causas. Os que pertencem a este Raio são geralmente
advogados. Nem sempre estão equilibrados, convivem com períodos de oscilação. Tem grande
amor pela paz e pela justiça não permitindo situações de discórdia ou inimizade. Por onde
passam fazem muitos amigos e são influenciados pela arte.
SIGNO: Libra.
COR: Branco Leitoso (opalino).
PEDRA: Opala e Quartzo Fumê.
MESTRE: Princípio (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Zaratustra, Lady
Hygéia.
ARCANJO: Regente do Raio: Gabriel.
Regente do Signo: Anael.
ARCANO: A Força.
12º RAIO:
CARACTERÍSTICAS: As pessoas desse Raio são realista, comunicadores, exigentes, e
caminham com calma. Os que pertencem a este Raio tem os pés no chão e dão muito valor ao
lado prático da vida. Fazem questão de que todas as coisas sigam uma regra. Tem uma
inteligência aguçada e vão aos poucos conquistando o sucesso.
SIGNO: Virgem.
COR: Pêssego.
PEDRA: Topázio e Olho de Tigre.
MESTRE: Jerevox (atual). Você poderá sentirá forte ligação também com: Lord Gautama
(Senhor do Mundo), Hilarion, Nadja (Força do Espírito do Universo).
ARCANJO: Regente do Raio: Rafael.
Regente do Signo: Anael.
ARCANO: O Enforcado.
O CAMINHO DOS SETE RAIOS
Existem 7 Raios Energéticos correspondentes aos 7 Caminhos Ocultos, que cada alma e
personalidade precisa percorrer, aprender e neles se aperfeiçoar, em cada uma de suas
características.
Deste modo, cada experiência em cada um dos 7 raios é um meio para alcançar uma expansão
espiritual cada vez maior, atingir a perfeição humana e a unificação com a Luz, a iluminação
das leis do Karma e da reencarnação obrigatória na Terra
Os 7 Raios Planetários são aspectos da divisão de um Raio de Luz Solar; a alma e a
personalidade estão mais sintonizados com aqueles Raios que atuam com suas tônicas, ritmos,
energias e gamas de cores em todos os aspectos da vida e da evolução.
Também estão relacionados com os 7 chakras principais, com os 7 veículos do homem, com os
7 planos ou mundos, etc.
Os Raios têm seus próprios atributos e objetivos, suas tarefas e missões, suas formas de
ensinar, desenvolver e expandir as potencialidades latentes de cada Raio na alma e na
personalidade.
Os 7Raios administram todas as energias necessárias a todos os cinco reinos: mineral, vegetal,
animal, humano e espiritual; atuam no conjunto global da humanidade e do próprio planeta
para que a vida e a evolução avancem ruma à Divina Luz do Grande Criador do Universo, que
normalmente chamamos de Deus.
Cada alma está mais sintonizada e reage melhor com um destes 7 Raios Planetários, o qual
representa o seu verdadeiro Caminho Oculto, chamado também de “O Caminho Interno”,
aquele que a alma vem seguindo ou tentando seguir há muitas existências, evoluindo e
servindo à Luz e às Obras Divinas.
É por um destes Raios que cada ser humano atingirá a sua libertação e iluminação espirituais.
Como a alma precisa atingir a perfeição humana e espiritual nos 7 Raios para chegar à Luz, em
cada encarnação ela coloca a personalidade na condição de ganhar a experiência em destes 7
Raios.
Devida à época de transição cíclica que a humanidade atravessa, numa mesma encarnação a
personalidade pode ganhar experiências em mais do que um Raio, dependendo do nível e da
programação evolutiva da alma e de suas reais necessidades de desenvolvimento e evolução.
Todos queremos sempre saber qual o Raio da Alma, e isto é mais simples do que imaginamos.
Basta pesquisar as características de cada um dos 7 Raios Planetários e fazer uma auto-análise
às virtudes e defeitos, facilidades e dificuldades, à maneira como pensamos, agimos, falamos,
como gostamos de aprender, ensinar e executar. Precisamos sentir através do nosso chakra
cardíaco, do sentimento e da intuição com qual deles nos sentimos mais afinados, quais as

procuram ajudar seus semelhantes.
Todos nós já passamos e teremos de passar pelos 7 Raios muitas vezes, até conseguirmos
transformar a transmutação as trevas em Luz, na consciência, no coração, na mente e na
alma.
Porque só a Luz Divina nos leva à Renovação interior.
Através do trabalho com os Raios e seus regentes, os Mestres, temos uma compreensão,
consciência e conhecimento da vida espiritual, de nossas almas e nossas vidas humanas que
são muito mais abrangentes e transcendentes do que supomos.
Os Raios que correspondem à alma e à personalidade são os mais importantes para o
desenvolvimento espiritual, para uma abertura dos canais espirituais conscientes e uma
comunicação direta com o Mestre da Alma .
Os Raios estão divididos em:
Raios dos Aspectos: 1º - 2o – 3o .
1o) Da vontade, força, ação, fé coragem, ordem, autoconfiança e poder. Corresponde ao
“Aspecto Pai da Trindade”.
2o) Do amor-sabedoria, sentimento, consciência, discernimento, expansão. Corresponde ao
“Aspecto Filho da Trindade”.
3o) Da Inteligência ativa e criativa, compreensão, poder mental, corresponde ao “Aspecto
Espírito Santo ou Mãe da Trindade”.
Raios do Tributo: 4o – 5o – 6o – 7o .
4o) Da Harmonia, beleza, arte, unidade, expressão e intuição.
5o ) Do conhecimento concreto, ciência, exatidão, paciência.
6o) Do idealismo abstrato, devoção, contemplação, lealdade.
7o) Da magia cerimonial e ritualistica, precisão, ordem, disciplina, método, liberdade.
Estas definições dos Raios são as mais simplificadas.
Como eles são os diferentes aspectos da Força por meio da qual a Luz Solar se manifesta na
Terra, nos seus aspectos ocultos ou esotéricos, há muito mais o que se falar sobre eles.
Por isso, é importante pesquisar.
Geralmente, o Instrutor Espiritual – O Mestre Individual de cada um está ligado a um destes
Raios e também muito harmonização com a alma do discípulo que, geralmente, pertence ao
mesmo Raio do Mestre.
Contudo, pode acontecer nos primeiros estágios do Caminho da Luz de termos um Mestre
Secundário, até de outro Raio, e só passamos ao Mestre Principal quando atingimos
determinado nível de evolução e canais espirituais para podermos Ter acesso direto e
consciente, sem dúvidas e incertezas, aos planos e níveis superiores onde, normalmente, se
encontram os Mestres de Luz ou Ascencionados como o Mestre da Alma.
O Raio da Alma –
Normalmente, é o mais fácil de ser detectado, devido ao fato de existir uma identificação muito
rápida através do nosso sentimento profundo e da intuição. É aquele raio que reúne mais
aspectos positivos, mais coisas boas, aquilo que mais gostamos de aprender, fazer e seguir,
tudo aquilo que nos faz sentir bem. Se buscamos com o coração aberto, nossas almas passam
a informação sobre qual é o Raio, visto que ela tem muito interesse em facilitar nosso
aprendizado, nossa evolução e nosso desenvolvimento espiritual.
O Raio da Personalidade – Torna-se o mais difícil de ser detectado porque nele nos deparamos
com as nossas características pessoais, as positivas e as negativas, e isto nos bloqueia um
pouco. É o raio em que mais temos de sublimar e mais necessitamos de aprender, em virtude
das nossas dificuldades.
O Raio da Alma – No caminho da espiritualidade, o mais importante é conhecer, por nossos
próprios méritos, ele marca o caminho que temos a trilhar, o tipo de desenvolvimento,
ensinamento e serviço que é mais fácil para nós. Sinaliza tanto as nossas dificuldades como as
nossas facilidades, os pontos fracos e fortes, virtudes e defeitos. Ele é o nosso caminho
Interno.
Na evolução da humanidade o 2o Raio governa o Caminho do Discipulado e transmuta o
conhecimento em Sabedoria, alimentando, ao mesmo tempo, a vida Crística em cada alma.
Já o 1o Raio governa o “Caminho da Iniciação “, produzindo o desapego à forma, a destruição
de todos os obstáculos, e fomentando a vontade dinâmica que permite ao iniciado e àquele que
trilha o Caminho da Luz darem os passos necessários que conduzirão ao Mestre Iniciador. Seu
poder aumenta à medida que progridem no caminho espiritual.

de Luz sempre à alma e não à personalidade.
Os Três Aspectos da Trindade estão também relacionados com os 7 Raios.
O Mais forte e complexo dos aspectos pode parecer que seja o “Pai”, e de certa forma é no que
diz respeito à vida universal, ao direcionamento da vida, mas no que diz respeito às nossas
existências terrenas, o Terceiro Aspecto, Espirito Santo ou o lado feminino de Deus, chamado
nas ciências esotéricas de Deus Mãe, é o mais importante.
Enquanto os aspectos “Pai e Filho “cada um tem um raio para a sua manifestação através dos
sete raios, o primeiro e o segundo, o Espirito Santo, a Mãe necessita de cinco raios para a sua
manifestação: do quinto ao sétimo.
O Aspecto Pai está relacionado com o Espirito e a forma material com a Mãe, a alma é o
Aspecto Filho, o elo de ligação do espirito com a matéria; assim, no esoterismo oriental a alma
também é sinônimo de Cristo, daí se chamar Cristo Interno à alma de cada um.
Compreendemos melhor a célebre frase de Jesus:
“Ninguém chegará ao Pai senão por mim”. Ele não estava se referindo a si próprio, mas sim à
alma de cada um. Ninguém conseguirá chegar ao seu espirito-pai se não passar pela sua almafilho, é óbvio, e o objetivo de todas as almas é atingir a união e fusão com seu espirito; por
isso, encarnaremos tantas vezes até conseguirmos. Daí vem outra frase de Jesus: “Eu (alma) e
o Pai (espirito) somos um”. Todos teremos que ser um com o Pai-espirito, este é o destino de
cada um de nós: o retorno ao Reino do Pai, o Reino dos Céus, o Reino da Luz, e isto está muito
além de qualquer religião, crença, seita ou organização criada pelo homem, está além dos
sentidos.
Conta uma lenda muito antiga, que se perde na noite dos tempos, que Deus criou o arco-iris
para que melhor os homens entendessem que o cultivo da Luz e de suas cores são
fundamentais para sua evolução e expansão espirituais. O Arco-iris sempre fascinou o homem:
assim, Deus criou uma forma rápida e perfeita para que se filhos prisioneiros na Terra
consigam retornar ao Seu Reino, à Divina Casa de nossos Divinos Pais, e também para que
possamos compreender que todos somos Filhos da Luz e não das Trevas.
Há quem diga que na era Aquariana haverá 14 Raios, 49, e há até quem diga 144 raios. Só que
os raios não foram inventados, eles existem pela única e simples razão de que um Raio de Luz
do nosso Sol quando passa pelo prisma se divide em 7 e não em 14, 49 ou 144 raios
Quando o Arco-iris tiver mais de 7 cores, aí passarão a existir mais Raios, por enquanto, só
existem 7 raios, e os Mestres da Luz continuam a trabalhar nestes 7 raios. Contudo, existem
sistemas solares com mais de 7 raios, e isto é outro assunto que não se aplica à nossa Estrela,
o Sol, nem muito menos à Terra.
Fonte de Pesquisa: Centro Esotérico
Compilado por: Jeronimo J. F. Lucena
RELAÇÃO DOS 22 RAIOS DA FRATERNIDADE BRANCA
1º RAIO — AZUL
VIRTUDES — Vontade Divina, fé, felicidade, equilíbrio, paz e criação cósmica.
DESENVOLVE — Iniciativa, proteção, poder, força interior, perseverança.
PERTENCE — Poder Executivo.
ARCANJO — Miguel e Fé.
ELOHIM — Hércules e Amazon.
MESTRES — El Morya e Miriam, passando para o Lord Sírius o encargo divino.
CARACTERÍSTICAS NOS SERES NÃO EVOLUÍDOS: Voluntariedade, agressividade, desejo de
dominar. Este raio tem sido utilizado pelas forças involutivas junto da energia do vermelho,
também desvirtuada, para controlar e manipular a humanidade frente a baixas vibrações.
Muitos canais vibram com esta energia diante da ação dos Mestres El Morya e Miriam, que
agora Lord Sírius passa a manifestar para a atualização da nova ramificação do espectro azul
dentro dos atuais 22 raios.
O Mestre Ascencionado EL MORYA é o guardião deste Raio. Seu santuário está em Darjeeling,
na ïndia.
Ele representa a vontade de Deus. Sua cor é o Azul e sua melodia-chave se emana na música
Pomp and Circunstance, de Elgar. No tempo do Mestre Jesus ele foi Melchior, um dos tres
sábios dos países do Oriente. Ele foi o lendário Rei Arthur da Sagrada Taça Graal, bemo como o
humanista e estadista Thomas Morus, que escreveu A Utopia.
As pessoas do primeiro Raio são muitas vezes fáceis de serem reconhecidas em relação ás
outras, em geral essas pessoas possuem ilimitada força e energia. Elas criam e constroem,
possuem ação, são líderes natos.
Quem tiver necessidade de energia, força, resolver questões financeira, empregos, deverá
invocar o Mestre El Morya, repetindo as frases: "EU SOU a força de Hércules, EU SOU minha
ilimitada força e poder. Nunca desanimo"
Segundo a Summit, o mestre ascenso El Morya Khan é o Senhor (chohan) do primeiro raio da

gerou as doze tribos de Israel.
Posteriormente, ele reaparece no plano físico como Melquior, um dos três reis magos do
Oriente que por meio da providência divina (a estrela que pressagiou o nascimento do
Salvador) encontram Jesus Cristo, que seria o grande mestre a revelar o caminho do Amor e se
tornar o caminho que muitos trilhariam séculos depois.
El Morya também foi o rei Arthur, que inspirou grande parte das ordens cavalheirescas e
plantou a semente da fraternidade entre os homens, ao participar da demanda do Graal, na
qual vários dos seus cavaleiros e damas da corte foram iniciados nos mistérios interiores do
Cristo. Após essa passagem pelo plano físico, ele ainda retornou às terras britânicas e
irlandesas, nas figuras de Thomas Becket e Henrique II e VIII. Em fins do século XVI, sua alma
foi residir no Oriente, na pessoa de um dos grandes imperadores mongóis, conhecido apenas
como Akbar. No Oriente, também encarnou como El Morya Khan, um dos mais conhecidos dos
mahatmas tibetanos; porém, não existem muitas referências ,obre sua
Sabe-se que teria sido um príncipe Rajput de uma das castas de guerreiros e governantes da
Índia, muito respeitado dentro dos sistemas socio-políticos indianos por sua coragem e honra.
Sua grande obra foi unir as antigas verdades espirituais do Oriente com as tradições do
Ocidente, especialmente visível no seu empenho em relação à fundação da Sociedade
Teosófica, no final do século XIX. Através de uma série de cartas dirigidas pelo mestre El Morya
e pelo mestre Koot Hoomi Lal Singh a um grupo de estudantes e chelas, a sociedade pode
iniciar seus trabalhos no Ocidente. A literatura da Sociedade Teosófica traz testemunhos do
encontro de alguns teosofistas com El Morya, e todos foram unânimes em relatar a reverência
com relação à sua ascendência divina, assim como o seu desejo em permanecer anônimo em
relação ao mundo exterior. No ano de 1898, El Morya Khan ascendeu ao coração de Deus.
Nas décadas de 20 e 30 do século XX, o mestre ascenso El Morya trabalhou com Nicholas e
Helena Roerich, que publicaram os seus escritos em diversas obras, permitindo assim a
continuação do trabalho iniciado com a Sociedade Teosófica. Em 1958, ele estabeleceu um
contato com Mark L.Prophet para divulgar os ensinamentos dos mestres ascensos através das
Pérolas de Sabedoria, publicadas pela então recém-fundada Summit Lighthouse. Com seu
trabalho junto a Saint Germain e a Mde Maria, ele também preparou Elizabeth C.Prophet como
sua mensageira e, através dela, transmitiu os ensinamentos do Cristo universal para a era de
Aquário, trazendo as técnicas práticas espirituais necessárias para os desafios pessoais e
planetários, explicitados nas profecias do Apocalipse de São João e em várias obras publicadas
pela Summit Lighthouse, através do trabalho dos seus mensageiros.
2º RAIO — AMARELO (na tonalidade Amarelo-Dourado)
VIRTUDES — Inteligência, iluminação interior, sabedoria.
DESENVOLVE — Sabedoria, intuição, força mental.
PERTENCE — Maestros e estudantes.
ARCANJO — Jofiel e Constância.
ELOHIM — Cassiopéia e Minerva.
MESTRES — Lanto e Kwan Yin.
CARACTERÍSTICAS NOS SERES NÃO EVOLUÍDOS: Orgulho intelectual, acúmulo de informações
por parte das pessoas que empregam o mental e deixam de utilizar o cardíaco, considerando
isso fraqueza. Está relacionado ao despertar da Chama Trina nas pessoas mais sensíveis, que
estão se espiritualizando.
O Segundo Raio, de cor dourada, é o raio do educador e do professor. O Mestre Ascencionado
LANTO foi, em tempos passados, um grande governante da China e fez sua ascensão há
muitos séculos. Depois conquistou o direito de assumir maiores encargos e foi assim que ele
transferiu a custódia de seu Templo de Luz ao seu discípulo Confúncio, que, presentemente lá
trabalha. Mas, no seu grande amor, o Mestres Lanto, resolveu ficar por aqui para ajudar a
Terra, nesta época de crise.
Esta chama Dourada representa sabedoria, equilíbrio e iluminação. Deve-se sempre visualizar
esta cor envolvendo nosso corpo, quando necessitamos dos atributos que ela pode nos dar.
O Oriente sempre foi um marco na busca espiritual ocidental, e a China nos legou um grande
número de sábios. O mestre que atualmente cuida da América e, justamente, um dos grandes
expoentes do pensamento espiritual chinês, o mestre Lanto, a grande luz da antiga China. Ele
está ligado ao segundo raio, e une a devoção à palavra de sabedoria aos ensinamentos
graduais da mente divina. Ele age de forma pacífica e traz a força e os dons dos espíritos
superiores para a nova era de transformações na Terra.
O Senhor Lanto foi o mestre dos grandes sábios e filósofos da antiguidade, e sua tarefa é nos
ensinar a maestria através do domínio do chakra coronário. Ele alcançou a sua maestria
quando estudava sob a orientação do Senhor Himalaia, manu da quarta raça raiz, cujo retiro
Lótus Azul está escondido nas montanhas que levam o seu nome.
A sua evolução tem início como sumo sacerdote no Templo da Mãe Divina, no continente
perdido da Lemúria, que ocupava uma vasta área do oceano Pacífico, passando posteriormente

Ao longo dos séculos XIX e XX, Lanto apoiou os esforços de Saint Germain para libertar a
humanidade através da divulgação dos ensinamentos dos mestres ascensos sobre a presença
do "Eu Sou" e o fogo violeta. Em 3 de julho de 1958, ele assumiu o cargo de Senhor do
Segundo Raio.
Kuthumi, Assim como El Morya, Kuthumi (citado acima como Koot Hoomi) dava pouca
importância ao reconhecimento exterior, vivendo de forma reclusa e deixando escasso material
registrado sobre sua existência. Sabe-se que nasceu no século XIX, pertencente à classe dos
punjabi, e sua família havia se estabelecido na região da atual Cachemira.
Estudou na Universidade de Oxford a partir de 1850, e acredita-se que tenha contribuído para
a obra O Sonho de Ravan, para a revista universitária O Dublin, em 1854, antes de regressar à
sua terra natal. Ele ainda passou um tempo considerável em Dresden, Wurzberg, Nurenberg, e
na Universidade de Leipzig, onde, em 1875, esteve com o dr. Gustav Fechner, o fundador da
psicologia moderna.
Após essa vida de viagens, recolheu-se a um convento de lamas em Shigatse, Tibete, de onde
enviava vários escritos didáticos a alguns dos seus devotos estudantes. Essas cartas
encontram-se conservadas nos arquivos do Museu Britânico.
Segundo a Summit, Kuthumi foi o faraó Tutmósis III, que também se intitulou profeta e alto
sacerdote no período do Império Novo, por volta de 1460 a.C., expandindo de tal forma o
poderio tecnológico, científico e militar dos egípcios, que eles dominaram quase todos os povos
do Oriente Médio. Sua vitória decisiva foi numa batalha próxima do monte Carmel, na qual
conduziu as fileiras do exército pela estreita passagem de Megido, surpreendendo e derrotando
uma aliança de 330 chefes asiáticos, numa jogada estratégica surpreendente para a época
considerada uma manobra audaciosa e desaprovada pelos s us mais altos oficiais. Vitorioso,
creditou a vitória ao deus Amon-Rá que, segundo afirmava, havia lhe prometido a conquista.
Sua alma também esteve presente como Pitágoras, considerado um dos maiores filósofos
gregos, vivendo no século VI a.C. É relatado por vários estudiosos da época que, quando
jovem, Pitágoras demonstrava uma série de conhecimentos inéditos para sua idade, debatendo
com sacerdotes e estudiosos, buscando compreender as razões e os meios para obter provas
científicas da lei divina ' revelada a ele em meditação. Sua busca o levou à Palestina, Arábia,
índia e, finalmente, aos templos do Egito, onde encontrou as respostas que procurava com os
sacerdotes de Mênfis, que o iniciaram nos mistérios de Ísis, em Tebas.
Quando o conquistador Cambises veio da Ásia e invadiu o Egito, em 529 a.C., Pitágoras foi
para a Babilônia, onde o profeta Daniel ainda servia como ministro do rei. Ali, rabinos
revelaram-lhe os ensinamentos internos da qabbalah, que haviam sido legados por Moisés. Ele
ainda teve contato com vários magos zoroastristas, que lhe revelaram antigos segredos dessa
religião.
Posteriormente, Pitágoras deixou a Babilônia e fundou uma comunidade de iniciados em
Crotona, no sul da Itália. Esta era uma escola de mistérios da Grande Fraternidade Branca, na
qual homens e mulheres cuidadosamente selecionados seguiam uma filosofia baseada no
estudo das leis universais. Essa escola tornou-se conhecida pelo fato de seus componentes
seguirem um estilo de vida altamente disciplinado: ficavam em silêncio por cinco. anos até
estarem aptos a prosseguir com as iniciações necessárias aos graus superiores.
O sábio grego ainda formulou grande parte dos conhecimentos que dariam origem à geometria
de Euclides, e a idéias astronômicas que conduziriam às hipóteses de Copérnico, influenciando
grandes filósofos como Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino e Francis Bacon. A
escola pitagórica ainda exerceu forte influência durante vários séculos por toda a chamada
Magna Grécia.
Baltazar, um dos três reis Magos, também faz parte da linhagem encarnatória de Kuthumi. É
considerado Rei da Etiópia, e trouxe o tesouro do seu reino, a dádiva do incenso, ao Cristo, o
eterno alto sacerdote.
Em sua dedicação às forças da Divina Presença, ele esteve encarnado como São Francisco de
Assis, uma grande alma que renunciou à família e à sua fortuna, abraçando a "Senhora
Pobreza" e dando um grande exemplo para sua época ao viver entre os pobres e leprosos.
Afirmava que a sua alegria era indizível ao imitar a compaixão de Cristo.
Ele também esteve presente como imperador Mogul da índia, o Xá Jahan, no século XVI.
Derrubou o governo corrupto de seu pai, Jahangir, e restaurou em parte a nobre ética do seu
avô Akbar, o Grande.
Durante o seu reinado, foi considerado um rei iluminado e a corte Mogul atingiu seu ápice. A
índia entrou numa era de ouro, com grandes obras nas artes e arquitetura. Ele construiu
monumentos impressionantes por toda a Índia, alguns dos quais podem ser vistos ainda hoje.
0 Taj Mahal "o milagre dos milagres, a maravilha final do mundo" - foi construída como um
mausoléu para sua amada esposa, Murmaz Mahal, que morreu em 1631 ao dar à luz seu
décimo quarto filho. Xá Jahan não poupou esforços ao fazer este templo "tão belo quanto ela".
É o símbolo do princípio da Mãe e o santuário de seu eterno amor por sua chama gêmea.
Anteriormente, mestre Kuthumi era chohan do segundo raio da iluminação divina, e agora

3º RAIO — ROSA
VIRTUDES — Amor, pureza, beleza, opulência, coesão.
DESENVOLVE — Amor divino, tolerância, adoração por tudo aquilo que o cerca. PERTENCE —
Pacifistas e árbitros.
ARCANJO — Chamuel e Caridade.
ELOHIM — Orion e Angélica.
MESTRES — Lady Rowena e Paulo Veronezi.
CARACTERÍSTICAS NOS SERES NÃO EVOLUÍDOS: Amor carnal, excesso de sensualidade,
libertinagem, desequilíbrio psíquico. Este aspecto está sendo equilibrado pela ação de Krishna e
Mihael do 15º Raio Rosa-Choque, que é uma divisão direta do 3º Raio Rosado.
A Mestra ROWENA é a responsável por este raio. Ele representa o Amor, tanto espiritual, como
físico, adoração, beleza e fraternidade.
As pessoas que a ele pertencem amam a beleza em todas as formas de expressão e são
amáveis e compassivas.
A Mestra Rowena está pronta para servir a todos que a procuram. Ela estimula, mantém e
protege, não só os g&enios 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 á meta. Ela guarda o símbolo da Liberdade. O Foco de Luz da Chama da Liberdade
guardada pela Mestra Rowena situa-se no sul da França, em Chateau Liberté, no plano físico.
Sua música é a "Maseillaise", em prol da Liberdade, desde aquele tempo da libertação da
França.
Invoque-a para fortificar relacionamentos afetivos e ativar a chama interior de sua alma
gêmea. É a cor mais perfeita. Utilize-a sempre que necessitar emanar bons fluídos para
alguém.
Paulo Veneziano
Paulo, o Veneziano, é o Senhor do terceiro raio, ligado, à energia do Amor. Seu trabalho é unir
a beleza e a perfeição da alma por meio da compaixão, paciência, compreensão, autodisciplina
e desenvolvimento das faculdades intuitivas e criativas do coração, com a alquimia do
autosacrifício, abnegação e renúncia. Sua função na Atlântida era cuidar dos assuntos culturais.
Antes do afundamento do continente, ele estabeleceu um foco da chama no Peru, que mais
tarde possibilitou aos incas produzirem sua próspera civilização. Posteriormente, ele encarnaria
no Egito e trabalharia com El Morya, o mestre maçom, na construção de pirâmides.
Em sua encarnação final, viveu como Paolo Vêronese e tornou-se um dos maiores artistas da
escola veneziana. Nasceu em 1528, e recebeu pouco treinamento formal na arte antes de
iniciar seus trabalhos. Seu estilo era simples, sólido e sincero. Tomou-se um eminente
decorador das construções de arquitetura ampla e igrejas, e também foi chamado de Pintor dos
Pagãos.
Em 1562, recebeu a comissão por seu famoso Casamento em Canaã, que atualmente está
exposto no Museu do Louvre. Além de sua magnificência como pintor, pouco se conhece sobre
sua vida.
4º RAIO — CRISTAL
VIRTUDES — Ascensão, pureza, ressurreição.
DESENVOLVE — Artes, música, pintura.
PERTENCE — Artistas em geral (os mais espiritualizados).
ARCANJO — Gabriel e Esperança.
ELOHIM — Claridade e Ashtréia.
MESTRES — Serapys Bey e Lis.
CARACTERÍSTICAS NOS SERES NÃO EVOLUÍDOS: Vícios, boemia, pessoas sem amor espiritual
pela vida, colocam nos outros a culpa daquilo que elas não querem enxergar, e não aceitam
seus defeitos O Raio Marfim Radiante de Gautama ajuda estas pessoas, associado ao Cristal, a
restaurar o equilíbrio interno e a resolver a polaridade psíquica que essas pessoas não
controlam. O Raio Marfim é na realidade uma subdivisão do Raio Cristal e Branco.
QUARTO RAIO – BRANCO
É invocado para harmonia, paz, equilíbrio, ascensão. Também afasta o Gênio Cobtrário. Seu
Mestre Guardião é o Mestre Ascencionado SERAPHIS BAY. 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 aceano, o continente de Atlântida.
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". Sua melodia- chave
de reconhecimento é "Sonho de Amor" de Frantz Liszt.
Ele encarnou alguns séculos depois como Leônidas, rei de Esparta, famoso por ter imposto uma

Trabalhou junto com El Morya, Kuthumi, Djwal Kul e outros mestres para fundar a Sociedade
Teosófica e, assim, trazer à tona o trabalho dos mestres, possibilitando a ascensão da
humanidade e da grande chama. Seraphis também esteve presente como sumo sacerdote no
Templo da Ascensão, na Atlântida, há 11.500 anos.
Os textos da Summit dizem que ele retomou como faraó egípcio Amenotep III (1417-1379
a.C.), chamado 0 Magnífico. Em seu reinado, o Egito atingiu o seu auge, com prestígio
diplomático , prosperidade e paz. Ele ainda estimulou a construção de monumentos, palácios e
templos, incluindo Luxor, no qual estão vários segredos dos mestres. Os historiadores, no
entanto, dizem que o templo de Luxor foi construído por Amenófis III (1391-1353 a.C.) e
Ramsés II (1290-1224 a.C.).
5º RAIO — VERDE
VIRTUDES — Verdade, cura, consagração, concentração.
DESENVOLVE — Ciências em geral ou específicas, principalmente a medicina. PERTENCE —
Médicos, inventores e músicos.
ARCANJO — Mãe Maria e Raphael.
ELOHIM — Vista e Cyclope.
MESTRES — Hilarion e Matilde.
CARACTERÍSTICAS NOS SERES NÃO EVOLUÍDOS: Ateus, de um modo geral. Isso se manifesta
devido à origem do amarelo, que lhes concede elevado poder analítico de questionamento e ao
azul de criação. Este importante raio está subdividido de forma a atuar de maneira mais
dinâmica neste atual processo de reintegração crística para a humanidade presente nas
múltiplas realidades da Terra e do Sistema Solar como um todo.
QUINTO RAIO – VERDE
Utiliza-se esta luz para a Verdade Eterna, saúde física, abundância e a concentração.
Seu Mestre é HILARION. Na época da missão de Jesus, ele foi o apóstolo Paulo. Seu santuário,
está no campo etéreo, situado sobre a Ilha de Creta.
A chama verde é curadora. Deve-se copreender que tanto pode ser a cura do físico, como
também é a cura da alma da humanidade
O mestre ascenso Hilarion é o chohan do quinto raio. Ele representa as qualidades de cura,
integridade, música, ciência e visão espiritual (o terceiro olho). Seu retiro é na oitava etérica
acima de Creta, Grécia, de onde nos ensina o dom da cura.
Ele possui a força espiritual do apóstolo Paulo, que foi uma das suas encarnações. Como Paulo,
recebeu os ensinamentos diretamente de Gamaliel, o maior erudito que já existiu, destacandose entre os demais eruditos da época de Jesus.
Durante anos, Paulo escreveu cartas e proferiu sermões por toda a Ásia Menor e Mediterrâneo,
e também recebeu os chamados “ensinamentos interiores" de Jesus Cristo. Segundo se diz,
Jesus estabeleceu um retiro espiritual no plano etérico, acima da Arábia, e foi lá que Paulo
obteve seus ensinamentos.
No começo de sua vida, Paulo perseguiu os cristãos e consentiu no apedrejamento de Santo
Estevão, o primeiro mártir cristão. Isso o colocou na roda cármica da qual nem os santos
escapam, e ele retornou como Santo Hilarion, cuja obra sempre esteve ligada às energias de
cura. Ele realizou curas durante toda a sua vida, e completou a missão do apóstolo Paulo quase
no anonimato. Em 371 d.C., Hilarion ascendeu.
6º RAIO — OURO-RUBI
VIRTUDES — Paz, fé interior, graça, providência, adoração.
DESENVOLVE — Culto devocional, serenidade e paciência.
PERTENCE — Sacerdotes, senadores.
ARCANJO — Uriel e Graça.
ELOHIM — Paz e Pacífica.
MESTRES — Nada e Tudo.
CARACTERÍSTICAS NOS SERES NÃO EVOLUÍDOS: Fanáticos, religiosos, pessoas esnobes, esta
energia psíquica da humanidade está sendo explorada por grupos involutivos e por grandes
mestres de luz, para direcionar as pessoas incultas e emocionalmente inocentes no atual
processo de depuração energética do planeta. Uma grande batalha que Uriel e Graça
transmutam diariamente unidos ao potencial de Paz e Pacífica no despertar da humanidade de
forma ativa dentro dos corpos sutis das humanidades presentes na Terra.
SEXTO RAIO – RUBI
O Sexto Raio representa o dinamismo, coragem, força e deve também ser usado numa
situação de emergência.
O Mestre Jesus juntamente com o Mestre Kuthumi, foram seus diretores até pouco tempo, até
quando se elevaram a Instrutores do Mundo. Hoje sua responsável é a MESTRA NADA. Seu

Costuma- se prestar homenagens á esta mestra do Raio Rubi, no início da Primavera, quando a
natureza, aparentemente "morta", desperta para a vida.
7º RAIO — VIOLETA
VIRTUDES — Transmutação, misericórdia, libertação, perdão.
DESENVOLVE — Cultura, refinamento, diplomacia, prudência.
PERTENCE — Místicos, diplomatas, damas e cavalheiros.
ARCANJO — Ezequiel e Santa Ametista.
ELOHIM — Arcturos e Rítmica.
MESTRES — Saint Germain e Pórtia (Neida — Deusa da Oportunidade). CARACTERÍSTICAS
NOS SERES NÃO EVOLUÍDOS: Vaidade, usura. Raio de maior atuação no planeta, para
transmutar e requalificar todas as energias de cura e de reintegração com o Cristo, desde o
plano molecular até o psíquico, emocional e mental das humanidades presentes na Terra.
O Mestre SAINT GERMAIN realizou sua ascensão no ano de 1684. É tarefa do Sétimo Raio
instruir a humanidade de como conseguir por meio da Chama Violeta a libertação, tramsutar
seus erros, transformar-se e tudo recomeçar. É o Raio da Transmutação, da Purificação e da
Magnetização. É um instrumento cósmico e divino, usado pelas Ascencionadas Legiões da Luz,
para libertar toda vida prisioneira.
A Grande Hierarquia Espiritual presta á humanidade,um grande ato de amor, em cada ano, no
noite de São Silvestre. Por isso, devemos realmente ter dentro de si, a vivência da expressão
"Novo Ano", pois nesta noite, cada emanação de vida passa por um processo de purificação
através do Fogo Transmutador e assim, aquele que assim crer, estará sendo libertado das
energias desarmônicas que o prejudicam.
Estamos entrando na Era de Aquário e com ela recebemos a proteção da Chama Violeta
transmutadora dirigida por nosso amado Mestre Saint Germain.
De uma coisa pode-se ter certeza: trabalhando com os Mestres Ascencionados só poderemos
chegar ao sucesso e a nossa verdadeira vitória.
Estamos vivendo a nossa Encarnação de Ouro, o livre arbítrio não nos foi tirado, mas agora a
escolha é clara: a luz ou as trevas. Toda essa hierarquia cósmica, estes seres maravilhosos e
dentre eles, os Anjos, se fazem presentes como nunca, únicamente para nos salvar. Isso está
acontecendo graças ao grande trabalho dos Mestres Ascencionados e de seus trabalhadores na
Terra
8º RAIO — BRANCO
VIRTUDES — Supremacia espiritual, iluminação e despertar cósmico.
DESENVOLVE — Ascensão, conhecimento, disciplina, mestria cósmica, proteção. PERTENCE —
Líderes (interligam-se diretamente ao 4º Raio).
DISTRIBUIDOR — Paulo Veneziano.
DEVA — Dorniel.
DIRETORES — Ossok e Liberdade.
Este Raio está direcionado de forma a complementar todos os 22 Raios atualmente voltados
para a Terra, pois ele contém o potencial de todo o espectro de cores de Alfa & Ômega; por
essa razão é um ponto de encontro de todas as energias sutis de resgate planetário dos orbes
de luz atuantes na Terra, através dos avatares, emissários encarnados e das hostes maiores de
luz extraterrenas e multidimensionais.
9º RAIO — ROSA-VIOLETA
VIRTUDES — Beleza, pureza, diplomacia.
DESENVOLVE — Transmutação física.
PERTENCE — Naturalistas, economistas.
DISTRIBUIDOR — Zecer
DIRETORES — Jerevox e Ananda.
Este Raio está relacionado com a nova codificação do GNA e toda a transmutação celular que
se processa com o aumento das radiações solares, que deverão se intensificar a cada dia mais.
Este raio ajuda no processo de cristalização dos aspectos divinos de imortalidade sobre a
codificação original que deve ser inserida em milhões de humanos na virada de milênio.
10º RAIO — DOURADO
DESENVOLVE — Amor universal, transmutação cósmica.
PERTENCE — Hoste angélica e Seres extraplanetários.
DISTRIBUIDOR — Oromassis.
DEVAS — Alvorada e Ismael.
DIRETORES — Oros e Chama.

concebidos pela mente humana, mas que estão no poder de amar que cada ser possui,
ativando a sua Chama Trina. Esta transformação complementa diretamente a Chama Violeta e
sutiliza todas as energias diretamente na Fonte dos registros no corpo Causal, reabilitando
essas energias diante da Presença Eu Sou de cada ser, pois o dourado ativa o poder de
realinhamento geométrico de cada elemental do universo, purificando com isso as energias
cármicas. Deve ser usado em parceria com o Violeta.
11º RAIO — VIOLETA-PRATA-DOURADO
DESENVOLVE — A união dos Raios Gêmeos.
PERTENCE — Os representantes da Nova Era de Ouro.
DISTRIBUIDOR — Surya.
DEVAS — Erniel e Gemili.
DIRETORES — Apolo e Diana.
Restabelece a ordem crística das partículas presentes na Terra com a sua contraparte sideral,
que nem sempre necessita estar encarnada. O equilíbrio que o Raio Marfim magnetiza está
relacionado com este raio de união e de amor, pois a nova realidade terrena dentro da 5ª
Dimensão que, em breve, se manifestará para milhões de humanos da atual realidade, exige a
participação da outra parte divina. O Eu Sou está diretamente ligado a esse processo que Apolo
e Diana coordenam para acelerar os processos intrínsecos de cada discípulo da luz e de toda a
humanidade de forma geral.
12º RAIO — AZUL-PRATEADO
DESENVOLVE — Amor universal.
PERTENCE — Templos diversos.
DISTRIBUIDOR — Voltica Parcos.
DEVAS — Salatiel e Pureza.
DIRETORES — João e Maria.
Energia de partida para a ação do 17º Raio Prateado, pois somente com o poder do Raio AzulPrateado é possível reestruturar as malhas magnéticas do planeta e da humanidade,
permitindo assim que o GNA seja inserido pela via espiritual para as camadas mais densas de
cada ser humano. Assim, este raio está ligado ao processo de despertar de uma nova realidade
genética e criadora, na qual a 5ª Dimensão é a perspectiva de ação desta nova raça que tem
sido plasmada pelos orbes maiores.
13º RAIO — CORAL-SALMÃO
DIRETORES — Hélios e Vesta
DESENVOLVE — O Resgate dos cetáceos e almas de Sírius na Terra, ajudando no plano
emocional a ser restabelecido nas interações com Alfa e Ômega e os outros membros da
Galáxia. Muitas formas de vida presentes na egrégora da Terra são de Sírius e devem se
reintegrar com a Mônada maior desse sistema estelar, que é importante no contexto sideral,
assim como os outros.
14º RAIO — VERDE-HORTELÃ
DIRETORES — Vida e Quântica.
DESENVOLVE — Reconstituição da biosfera, cura do meio ambiente planetário. Este raio está
diretamente sob a ação do 5º Raio e dos seus mestres, porém foi efetuado um desdobramento
para permitir uma maior dinâmica na ação das energias e grupos do espectro verde. A ação de
cura é muito mais abrangente do que pode ser interpretado pela mente humana, tudo que visa
à harmonização do universo é um meio de cura.
15º RAIO — ROSA-CHOQUE
DIRETORES — Krishna e Mihael.
DESENVOLVE — Sublimação da energia sexual e transmutação das energias inferiores; trata-se
de uma radiação que busca reequilibrar o aspecto sagrado do ato sexual e da sua real
importância na dispersão energética nos corpos superiores e sutis que cada casal ativa com a
energia sexual. O amor é a grande chave deste raio, pois somente através do verdadeiro amor
é possível a sublimação real dos instintos sexuais em amor iluminado. Estes Mestres e Deuses
Criadores da estrutura arcangélica, inseridos na consciência global de Micah, são
manifestadores deste resgate devido à sua ação na Terra com as três primeiras raças-raízes. A
energia de ambos tem sido desvirtuada pela ignorância, eles voltaram para resgatar junto a
seus antigos afilhados a verdadeira energia a ser inserida na estrutura global quanto ao
potencial do sexo e das energias divinas que geram vida; o poder de gerar vida está
diretamente inserido nesse contexto junto a essas divindades maiores de puro amor crístico e
búdico que elas representam nas escalas maiores.

que fica logo acima do Eu Superior ou Eu Sou. Este raio é um dos que maior dispersão sofre
neste momento do salto quântico, pois a humanidade conturbada e perdida dentro da
polaridade tão ativa, deve se render ao amor interno e buscar as respostas dentro de sua
egrégora na Chama Trina, que irradia este raio mediante a sublimação com o Dourado e o
Branco que o Eu Sou irradia constantemente para os corpos inferiores até o plano físico. O
Senhor Gautama, que acumula diversos cargos espirituais, possui uma grande equipe de seres
búdicos que sustentam a ascensão da Terra junto com as energias de Sananda e de toda a
equipe espiritual da Fraternidade Branca e das outras Fraternidades de Luz aqui presentes.
Krishna e Mihael estão diretamente atraídos e atuantes com este raio, pois para sublimar a
energia sexual em amor universal deve-se empregar o potencial da energia búdica do MarfimRadiante para que seus discípulos e a humanidade aprendam a se desprender das forças
involutivas que utilizam o sexo como fontes de renda e de massificação intelectual da
humanidade de forma geral. Existe um trabalho em equipe, por parte dos 22 Raios e dos 44
Mestres e Diretores para a elevação da consciência planetária como um todo.
17º RAIO — PRATEADO
DIRETOR — Anjo HE
DESENVOLVE — Suporte da vida na matéria, ligação com o cordão prateado planetário, este
Raio tem por objetivo restaurar a conexão divina do cordão prateado planetário e de todas as
formas de vida nele existentes, pois é através dele que o aspecto físico recebe a implantação
do GNA, oferecido à humanidade neste momento de transição. Este anjo da cabala faz a
ancoragem de uma equipe de limpeza no plano astral denso para que as energias obsessoras
não interfiram mais no desenvolvimento da consciência crística que está sendo sustentada e
ampliada pela orbe maior. Sua função é colaborar com a hierarquia do 5º Raio diretamente
com Mãe Maria, Rafael, Cyclope, Vista, Hilarion e Matilde na dispersão das forças iluminadas de
coesão da luz de cada ser mediante o aumento do fluxo do cordão prateado de forma a
potencializar as mudanças genéticas, que se revertem nos aspectos mental, emocional e
psíquico da humanidade, no caminho da reintegração com o Cristo interno e com o salto
quântico que está sendo processado por cada um de nós nos níveis internos.
18º RAIO — VERMELHO-VENEZIANO
DIRETORES — Orbamal e Andebaran.
DESENVOLVE — Alinhamento e transmutação da Kundaline, renovação do magnetismo; está
relacionado com a renovação da estrutura emocional e despertar de consciência, ancorando as
novas matrizes do GNA, que também são enviadas pela Kundaline planetária, pois essa energia
é um aspecto crístico da Mãe Terra, que é a outra polaridade que garante a dualidade cósmica
em nossa realidade física e sutil neste planeta. Este vermelho é um realinhamento dos
verdadeiros valores com a consciência planetária visando um bem-estar com a mãe que nos
sustenta e uma intenção direta com tudo o que ela gera em nossas vidas. A renovação dos
valores da Kundaline é um aspecto importante no burilamento da nossa consciência rumo à
reintegração com nossos irmãos estelares, pois para a Federação e as consciências que buscam
o Cristo, deve-se integrar o aspecto da Kundaline como algo divino e belo, pois é a sustentação
da Mãe Criadora que garante a estabilidade nesta realidade e nas que se seguem antes de
voltarmos ao núcleo espacial junto com o Eu Sou de cada um e integrar assim as esferas
maiores das hierarquias celestes do espírito.
19º RAIO — LARANJA VULCÂNICO
DIRETORES — Lamudiel e Magnetron.
DESENVOLVE — Cura magnética sísmica, alinhamento das placas tectônicas e telúricas da
Terra, um processo de reestabilização das forças internas da Terra, frente às ações nucleares
da humanidade; uma energia de cura planetária e de recondicionamento da consciência
planetária, que por sua vez se acopla diretamente à transformação da Kundaline, unindo forças
com Orbamal e Andebaran que são arquétipos do mundo dos Elohim secundários que
vivenciaram processos semelhantes em milhares de mundos desta Via Láctea, junto com seus
companheiros Lamudiel e Magnetron, que foi amigo de Sandalfon em inúmeras tarefas de
restauração atômica da malha temporal da Terra e de outros mundos; unem suas forças para
restabelecer a ordem planetária para um novo ciclo, após o salto quântico, onde novas
energias e forças gravitacionais far-se-ão presentes, resgatando no agora eterno presente o
potencial crístico da Terra para que possa efetuar um salto harmônico sem maiores mudanças
catastróficas como muitos têm vibrado. Este aspecto é importante para garantir as mudanças
dentro da lei do amor universal e não pela irradiação dos aspectos emocionais da humanidade,
uma purificação planetária e uma depuração de todos os Elementais do planeta estão inseridas
nestes raios complementares aos antigos 12 raios.
20º RAIO — LÁPIS LAZULI

uma maior atuação dinâmica sobre todos os aspectos a serem irradiados neste ciclo terreno.
Lord Sírius, que está atuando como Chohan do 1º Raio é uma contraparte direta de El Morya e
Miriam; portanto, para muitas pessoas nada mudou, pois a mudança só existe nos planos
maiores onde se direciona uma nova proposta das radiações para o despertar da humanidade.
Esta conexão é feita através da radiação crística de cada Eu Sou via cordão prateado e dourado
de cada ser e via sublimação das energias densas que cada ser humano gera no dia-a-dia. Por
essa razão é uma energia para meditação e introspecção profunda, onde poderão ser
desvelados os véus de Maya que cada um possui em sua vida diária. Quando a energia da
Mônada de cada ser se aprofunda dentro da intuição, existe uma conexão direta com estes
mestres e revelações de importância são manifestadas no plano psíquico e emocional, que
passam a permear a realidade mental de cada ser; isso é ativado através das meditações
contemplativas e das meditações ativas de interiorização que devem ser efetuadas para o
despertar pessoal. Morya e Miriam continuam atendendo dentro do espectro azul, portanto
ativem seu potencial de visualização nesta nova cor e terão novas revelações sobre seu
maravilhoso trabalho junto à humanidade terrena e estelar, que vem buscar seus parentes
encarnados, para leva-los de volta a seus mundos originários.
21º RAIO — VERDE ÁGUA-MARINHA
DIRETORES — Ocean e Maria.
DESENVOLVE — Cura emocional, psíquica, cura das águas, despoluição telúrica magnética da
barreira de freqüência planetária. Este novo raio, que sempre existiu, foi desmembrado para
dinamizar melhor as tarefas do 5º Raio Verde, tem à frente Mãe Maria e Ocean que é um outro
aspecto divino do amado Arcanjo Rafael na transmutação direta das energias desarmônicas do
elemento emocional, junto com a energia dos Elohim Cyclope e Vista, formando assim uma
nova identidade que se funde com o potencial dos quatro para transmutar e resgatar todo o
aspecto da geometria sagrada em cada molécula do planeta Terra e dos seres que nela
habitam. Lembrem que o elemento água representa o aspecto emocional do planeta e dos
seres humanos também. No atual processo cíclico da humanidade este raio atua de forma
poderosa para conter as revoltas e o desequilíbrio que as forças involutivas insistem em gerar e
expressar sobre a humanidade, e no plano astral, onde as forças são mais ativas. O trabalho
deste raio está relacionado com a Chama Violeta de transmutação de todos os planos sutis que
complementam a barreira de freqüência que envolve a Terra.
22º RAIO — ÍNDIGO BLUE
DIRETORES — Shtareer e Eliha.
DESENVOLVE — Poder Universal em ação, energia galáctica de dispersão na mudança orbital
do Sistema Solar, preparação para o salto quântico solar. Está relacionado com a
transformação de valores psíquicos da humanidade e reúne parte de cada um dos aspectos dos
raios anteriores, para que uma nova consciência crística e de amadurecimento se manifeste de
forma íntegra em cada ser da criação deste Sistema Solar. É uma derivação do Azul do Arcanjo
Miguel, portanto está diretamente associado à energia de criação do nosso Logos Solar, que é o
Arcanjo Miguel nos planos multidimensionais, unindo a força de Shtareer e Eliha que já
efetuaram essas funções em outras localidades de Orvoton e em outros Superuniversos. É a
manifestação da vontade do Pai-Mãe Universal direcionada para o nosso quadrante, ligando as
energias dos Anciãos dos Dias, dos Melchizedeks e do próprio Micah e Emannuel nos planos
multidimensionais para as nossas realidades das 7 Mônadas sustentadas pela Divina Presença
Eu Sou, que cada ser possui por decreto divino. Este raio traz ao Sistema Solar a energia
sagrada das Mônadas originais de cada raça presente, é um retorno à fonte por parte de
milhares de consciências que já estão prontas para seguir rumo a novas diretrizes maiores da
divindade que cada uma é. Ser Deus Criador em ação nas múltiplas realidades de forma
consciente e onipresente é a tarefa de muitas almas que interagem com este raio sagrado e
transmutam as energias pessoais nos outros raios anteriores e rumam a integrar os 49 raios do
Sol Central de cada aspecto monádico e crístico; unido à energia Mahatma e búdica, fortalece a
união com a divindade maior que cada ser possui diante da ação do ajustador de pensamento.
Que a Luz Crística esteja presente na vida de cada um, ajudando a plasmar
um reto pensar e, conseqüentemente, um reto viver.
ESTRUTURA TRADICIONAL DA GRANDE FRATERNIDADE BRANCA
I. Logos Solar: Hélios e Vesta,
Manus: Vaisvata, Meru e Sainthru
Senhor do Mundo: Senhor Gautama Buda
Buda da Evolução: Cristo Maitreya Instrutores do Mundo: Mestres Jesus e Kuthumi
Maha Chohan: Mestre Paulo Veneziano
II. Hierarquia dos Raios:

Segundo Raio (Dourado)
Chohan - Mestre Confúcio
Arcanjos - Jofiel e Constância
Elohins - Cassiopéia e Minerva
Terceiro Raio (Rosa)
Chohan - Mestra Rowena
Arcanjos - Arcanjos Samuel e Caridade Elohins - Órion e Angélica
Quarto Raio ( Branco)
Chohan - Serapis Bey
Arcanjos - Gabriel e Esperança Elohins - Claire e Astréia
Quinto Raio (Verde)
Chohan - Mestre Hilarion
Arcanjos - Rafael e Mãe Maria
Elohins - Vista e Cristal
Sexto Raio (Rubi)
Chohan - Mestra Nada
Arcanjos - Uriel e Graça
Elohins - Tranqüilitas e Pacifica
Sétimo Raio (Violeta)
Chohan - Saint Germain
Arcanjos - Arcanjos Ezequiel e Ametista Elohins - Arcturos e Diana
ACADEMIAS DE LUZ
Segundo Raio: São orientadas para os grandes ensinamentos e instrução para os discípulos
que buscam a Luz os mestres encarnados.
Esses mestres são professores para os filhos e filhas da Luz neste momento de ascensão
planetária, irradiando a sabedoria, a inteligência cósmica e a compreensão supremas.
As academias cuidam de tudo que se refere à educação no planeta, incluindo-se aqui os
trabalhos nas escolas, universidades, academias, aulas, cursos, palestras, conferências,
educação por intermédio de televisão, livros, jornais, tudo que possa servir ao ensino. Recebem
as instruções da Ordem de Melquizedec.
Logos Solar - Melquizedec (a inteligência superior que irradia de outros níveis da hierarquia)
Instrutor do Mundo - Senhor Maitreya Chohans - Mestre Kuthumi, Mestre Djwal Khul, Mestre
Lanto
Tríade Sagrada - Aspecto Filho
Símbolo - Estrela dourada de seis pontas.
Casa Rubi - Terceio e Sexto Raios:
É o grande foco do Amor Divino da Fraternidade.
Sintetiza os dois raios do amor, o Rosa e o Rubi, sustentados por Mestra Nada e Mestra
Rowena para a irradiação de amor incondicional, compaixão, tolerância, fraternidade, devoção,
serviço abnegado, união e paz.
O Raio Rosa é a luz do Espírito Santo, de natureza coesiva, acolhedora e nutridora. O Raio Rubi
é o raio da devoção e adoração.
Protetores - Mestre Jesus e Mãe Maria Chohans - Mestra Nada e Mestra Rowena Tríade Sagrada
- Espírito Santo
Símbolos - Rosa de Luz e Rosa Rubi.
TEMPLOS DE CURA
Quinto e Sétimo Raios: Trabalham com a cura e a transmutação em todos os níveis,
preparando a humanidade para a ascensão. O Quinto Raio ou Verde traz para o corpo físico
descanso e equilíbrio; para o corpo emocional, paz; e para o corpo mental; tranqüilidade.
Já o Sétimo Raio ou Chama Violeta é o principal raio curativo para a Nova Era, a luz da
redenção e da transmutação, que promove a Alquimia Divina preparando para a ascensão
neste período de transição planetária e de salto quântico para a humanidade.
Transmuta instantaneamente todos os carmas negativos, sempre que solicitado a Saint
Germain.
Uma nuance deste raio é o Lilás, que surge da combinação com o Rosa, sustentando o perdão
e a misericórdia que completa a cura dos raio verde e o processo de purificação da chama
violeta transmutadora.

BANCOS DE ASCENÇÃO
Quarto e Décimo Segundo Raios: São focos de grande atividade na Fraternidade hoje, pois as
ondas ascensionais que se iniciaram, principalmente após a Convergência Harmônica,
tornaram-se intensas na primeira década do novo milênio.
Entre 2012 2013, elas deverão cessar.
O Quarto Raio (branco-cristal) é a luz da ressurreição irradiada do templo etérico sobre Luxor
pelo Mestre Serapis Bey.
O Décimo Segundo Raio (pérola ou opalino), também disponível nessa fase de transição
planetária, ativa nosso Corpo de Luz preparando-o para a ascensão. Supervisão - Mestre
Ofanin Enoch Chohan - Mestre Serapis Bey Arcanjo - Gabriel Símbolo - Lírio Branco de Luz e/ou
Cristal Diamantino.
Observações: A Loja Azul, as Academias da Luz e Casa Rubi formam a base dos trabalhos da
Grande Fraternidade Branca pois representam tanto a Chama Trina ( azul - poder, dourado sabedoria e rosa - amor) como Tríade Sagrada ou a Santíssima Trindade (azul / Pai, dourado /
Filho, rosa / Espírito Santo).
Nos momentos de intensa aceleração que vivemos, a Fraternidade Branca determina que os
raios sejam trabalhados em conjunto.
Iniciamos com o Primeiro Raio que nos dá força e proteção; ativamos a Chama Trina no
coração; pedimos a cura com o Quinto Raio e a completamos com a Chama Violeta que
transmuta e dissolve carmas; perdoamos a tudo e a todos na Chama Lilás; mostramos nossa
devoção à Espiritualidade com o Raio Rubi e ganhamos no final a ascensão e a ressurreição
para Reinos Superiores da Luz por meio do Raio Branco Cristalino.
PRÁTICAS ESPIRITUAIS INDICADAS PELA FRATERNIDADE BRANCA
Meditação .
Visualizações criativas .
Símbolos Sagrados .
Respiração de Luz e Cores .
Palavra falada (decretos, afirmações, orações e apelos) .
Nomes sagrados e mantrans .
Cantos, músicas e danças sagradas . Rituais com cristais, água, velas, incenso e flores
Estudos e leituras .
Canalizações e Mensagens
Símbolos Sagrados da Grande Fraternidade Branca:
Chama Trina, Chama Violeta, Cruz de Malta, Estrela de Davi, estrela de cinco pontas, Excalibur
(espada de luz), Santo Graal (cálice sagrado), rosas de Luz, lírio branco, pirâmides, triângulos,
Mandala dos 12 Raios, coração, etc.
Procedimentos básicos: Para ter a garantia de estar trabalhando com a Grande Luz nas práticas
indicadas pela Grande Fraterniadade Branca, devemos cumprir os cinco procedimentos básicos:
1. Tubo de Luz Azul e Apelo a Arcanjo Miguel
2. Ativação da Chama Trina conectando com Shamballa
3. Conexão com a Presença Eu Sou de cada um
4. Uso da Chama violeta
5. A Grande Invocação
TEMPLOS DA FRATERNIDADE BRANCA
SHAMBALLA - Sede da Hierarquia Espiritual da Terra
O grande Senhor GAUTAMA
Rosa, Ouro e Azul
Persistência no Caminho do Meio
6ª Sinf. 5º mov. "Pastoral" de Beethoven e"Canção Hindu" de
Sobre o Deserto Gobi
TEMPLO DA PAZ
Mestre SURYA
Ouro, Rosa e Azul
Amor e Paz Cósmica
"Aloa" (Canção Havaiana)
Próximo a Suva nas Ilhas Fiji
TEMPLO DA FORÇA E EQUILÍBRIO DOS DEVAS
Mestre LEMUEL
Rosa, Ouro e Azul

Azul-safira com raios branco-cristal
Vontade Divina e Energia "Pomp & Circunstance" de Elgar Darjeeling, na Índia
TEMPLO DA FÉ ILUMINADA E DA PROTE
Arcanjo MIGUEL
Azul safira
Fé e Proteção
"Coro dos Soldados", Ópera Fausto de Gounod
Sobre Banff, Montanhas Rochosas no Canadá
TEMPLO DA PROTEÇÃO E DA FORÇA
Elohim HÉRCULES
Azul
Força, Proteção e Poder
"5ª Sinfonia 1º mov." de Beethoven
Sobre Zurique
TEMPLO DA SABEDORIA E COMPREENSÃO
Mestre KUTHUMI
Amarelo-Ouro
Sabedoria, Compreensão e Paciência
"Cashmire Song" de Friden
Cachemira - Índia
TEMPLO DO AMOR E DA PAZ
Mestre JESUS CRISTO
Ouro
Amor e Paz
"Pilgrims Song of Hope" (Batiste)
Sobre a Terra Santa
TEMPLO DA ILUMINAÇÃO E SABEDORIA
Mestre KENICH AHAN
Ouro
Iluminação Divina e Sabedoria
"Greenslleaves"
Meriade – Yucatan
TEMPLO DA SABEDORIA E DA PAZ ILUMINADA
HIMALAYA (Manu da 5ª Raça raiz)
Ouro
Sabedoria e Paz Iluminada
"Loves Old Sweet Song" (Molloy) e "Suite-Carmem" Intermezzo No Himalaya
TEMPLO DA CONSOLAÇÃO
MAHA CHOHAN
Rosa e ouro
Amor, Consolo e Paz
"At Dawning" de Cadman
Sri Lanka (Ceilão)
TEMPLO DA LIBERDADE
Mestra ROWENA
Rosa, dourada e azul
Tolerância e Amor
"Marseillaise" e "Piedosa Martha" de Flotow
Sobre a Renânia, sul da França
TEMPLO DA ASCENSÃO
Mestre SERAPIS BEY
Branco-cristal
Pureza e Ascensão
"Sonho de Amor" e "Bénediction de Dieu" de Liszt
Luxor - Egito
TEMPLO DA RESSURREIÇÃO

TEMPLO DA ESPERANÇA
Arcanjo GABRIEL e ESPERANÇA
Branco
Pureza e Esperança
"Moldávia" de Smetana
TEMPLO DA PUREZA CÓSMICA
Elohim CLAIRE
Branco-Cristal
Pureza, Sagrada Concepção
"Serenata" de Schubert
Reino Etérico - 4ª esfera
TEMPLO DA HARMONIA
Mestre LAMORAE
Branca
Harmonia
"Nas Asas da Canção" de Mendelssohn e "Claire de Lune" de
Sobre Madagascar
TEMPLO DA VITORIOSA CONCLUSÃO
Mestre VITÓRIA
Branca com raios dourados
Vitoriosa Conclusão
"Deus Seja Louvado" e "Loham That I Am"
Sobre as Ilhas Britânicas
TEMPLO DA VERDADE E CURA
Mestre HILARION
Verde, com Raios Dourados
Verdade Cósmica e Poder de Cura
"Onward Christian Soldiers" (Sullivan)
Sobre Creta
TEMPLO DA PRECIPITAÇÃO
Mestre CONFÚCIO
Verde-chinês com raios dourados
Força Criadora e veneração à vida
"Estrela Vespertina" de Wagner
Rocky Mountains, USA
TEMPLO DA CONSAGRAÇÃO
Arcanjo RAFAEL
Verde com raios dourados
Consagração, Cura e Verdade
"Whispering Hope" (Hawthorne)
Sobre Creta
TEMPLO PARA O DOMÍNIO DO CAMINHO ESPIRITUAL
Mestra NADA
Ouro-rubi
Amor e Paz
"Serenata" de Schubert
Sobre o Golfo da Califórnia
TEMPLO DA ILUMINAÇÃO
Deus e Deusa MERU
Ouro e Rosa
Iluminação
"Faith of Our Fathers" de Hemy/Walton
Monte Meru nos Andes
TEMPLO DO FOGO VIOLETA DA LIBERDADE
Mestre SAINT GERMAIN

TEMPLO DA PURIFICAÇÃO E TRANSMUTAÇÃO
Arcanjo EZEQUIEL (ZADKIEL)
Púrpura Real
Purificação e Transmutação
"Danúbio Azul" de Johan Strauss
Sobre a ilha de Cuba
TEMPLO DO APELO E DO RITMO DO FOGO VIOLETA
Elohim ARCTURUS
Violeta
Apelo, Ritmo e Liberdade
"Golden Spaces-Legend" de Peter Howell
Sobre Berlim
TEMPLO DA MISERICÓRDIA E COMPAIXÃO
Mestra KWAN YIN
Púrpura-Violeta
Misericórdia, Compaixão e Amor
"No Jardim de um Mosteiro" de Ketelby
Sobre Pequim
TEMPLO DA TRANSMUTAÇÃO E SABEDORIA
Mestre KAMAKURA
Violeta e ouro
Transmutação e sabedoria
"Aurora" de Grieg
Sobre o Monte Fuji, no Japão
TEMPLO DO CRESCIMENTO E DA LIBERDADE
Mestra VIRGO
Violeta
Crescimento, Liberdade
Suíte "Bergamasque" (Arabesque nº 1), de Debussy
Sobre o Pólo Norte
RITUAL:
CONTACTANDO A FRATERNIDADE BRANCA
Um ritual para você contatar as energias dos Mestres e dos Raios, obtendo equilíbrio e proteção
Procure um lugar tranqüilo, onde você não seja incomodado, para realizar diariamente o seu
ritual.
Para deixar o ambiente mais aconchegante, acenda velas e incenso e coloque uma música
suave ao fundo (que pode ser clássica, sacra ou new age), ou em silencio.
Em seguida, siga passo a passo as etapas do ritual.
1. Leitura da Grande Invocação
Do Ponto de Luz na Mente de Deus
Flua a Luz às mentes dos homens
Que a Luz desça à Terra
Do Ponto de Amor no Coração de Deus
Flua Amor aos corações dos homens
Que o Cristo volte à Terra
Do Centro onde a Vontade de Deus é conhecida
Que o Propósito guie as pequenas vontades dos homens
O Propósito que os Mestres conhecem e servem
Do Centro a que chamamos Raça dos Homens
Que se manifeste o Plano de Luz e Amor
E sele a porta onde se encontra o mal
Que a Luz, o Amor e o Poder
Restabeleçam o Plano Divino na Terra
Hoje e por toda a eternidade
(Mantra OM 3 vezes)
2. Ligação com o Eu Superior ou Presença EU SOU

Peça a esta presença luminosa que oriente e conduza sua vida e faça a afirmação abaixo
mantendo a visualização.
Do manto de luz da Presença Eu Sou
Desce o fogo sagrado sobre meus corpos
Tornando-me um campo de luz
invulnerável, invencível e invisível
A sagrada proteção do Eu Sou
Sustenta-me em luz e eleva-me ao Pai
Eu Sou Luz... Eu Sou Luz... Eu Sou Luz...
3. Pedindo a Proteção Divina ao Arcanjo Miguel
Respire profundamente e mentalize Luz Azul Celeste de vários matizes nas situações
abaixo:
1ª Visualização: Envolva-se completamente num fogo azul e diga:
Arcanjo Miguel... Arcanjo Miguel... me envolve agora no Fogo Azul (3 vezes)
2ª Visualização: Um tubo de luz azul-cobalto vai se fechando sobre você. Diga:
Arcanjo Miguel... Arcanjo Miguel... me fecha num Tubo de Luz Azul (3 vezes)
3ª Visualização: Um anel de luz azul intenso e brilhante em torno de você. Fale:
Arcanjo Miguel... Arcanjo Miguel...sela tudo no Raio Azul (3 vezes)
4. Despertando o
centro cardíaco com a Chama Trina
Respire e mantenha a atenção centrada no coração. Mentalize essa região do seu corpo
levemente aquecida.
1. Visualize primeiramente uma chama rosa se instalando no coração e respire
profundamente para ancorá-la afirmando:
Eu Sou o Amor, Eu Sou o Amor, Eu Sou o Amor
Que tudo envove na Chama Rosa
2. Visualize agora uma chama azul se instalando no coração, respire e afirme:
Eu Sou a Fé, Eu Sou a Fé, Eu Sou a Fé
Que tudo movimenta no Raio Azul
3. Visualize uma chama amarela-dourada brilhando no coração e respire fundo
afirmando:
Eu Sou a Sabedoria, Eu Sou a Sabedoria, Eu Sou a Sabedoria
Que tudo conhece na Luz Dourada
4. Para completar o exercício, visualize as três chamas entrelaçadas e repita as
afirmações:
Eu Sou Amor... Eu Sou Amor... Eu Sou Amor
Que tudo envolve na Chama Rosa
Eu Sou a Fé... Eu Sou a Fé... Eu Sou a Fé
Que tudo movimenta no Raio Azul
Eu Sou a Sabedoria... Eu Sou a Sabedoria... Eu Sou a Sabedoria
Que tudo conhece na Luz Dourada
5. Alinhamento dos chacras
Respire lenta e profundamente e mantenha-se num estado bem relaxado.
Visualize à sua frente uma escada colorida e luminosa. Aos poucos vá subindo degrau
por degrau e focalizando luz na parte do corpo conforme o indicado:
1º
2º
3º
4º
5º
6º

degrau
degrau
degrau
degrau
degrau
degrau

-

luz
luz
luz
luz
luz
luz

vermelha clara, focalize o chackra básico
laranja forte, focalize a região do umbigo
amarela, focalize o plexo solar
verde esmeralda, focalize o cardíaco
azul-turquesa, focalize a garganta
azul royal forte, focalize a glândula pineal e o 3º olho

Finalize com as afirmações:
Eu Sou Luz, Eu Sou Luz, Eu Sou Luz
O Amor dos Mestres me conduz à Harmonia
O Amor dos Mestres me conduz ao Equilíbrio
O Amor dos Mestres me conduz á Perfeição
Eu Sou Luz... Eu Sou Luz... Eu Sou Luz
6. Auto-cura com a Chama Verde
Respire profundamente e visualize-se sentado dentro de uma pirâmide verdeesmeralda. Ao mesmo tempo, envolva-se num fogo verde de vários tons. Imagine que
suas mãos se transformam em mãos de luz e com elas você vai tocando partes e órgãos
do corpo que quer curar, restaurar, equilibrar. Enquanto visualiza a auto-cura vá
pronunciando devagar e de forma mântrica: Hilarion, Hilarion, Hilarion.
Finalize o exercício com o apelo:
Amado Mestre Hilarion
Mantenha a Verdade e a Cura
Registradas em meus corpos e ao meu redor
Eu Sou a Verdade, a Consagração e a Cura
Eu Sou a Verdade, a Consagração e a Cura
Eu Sou a Verdade, a Consagração e a Cura
4. 7. Transmutação com a Chama Violeta
Visualize-se dentro de uma chama violeta. Ela tem uma tonalidade bem intensa na
região dos pés e, à medida que sobe pelo corpo, torna-se mais clara e vai se abrindo no
peito e na cabeça.
A Chama Violeta rodopia em torno de você. Enquanto visualiza, faça o apelo:
Amado Saint Germain
Descendei a Chama Violeta e
Transmutai, transmutai, transmutai
As vibrações discordantes de meus corpos
Na mais pura luz divina
Eu Sou um ser de Fogo Violeta, Eu Sou a pureza que Deus deseja (3 vezes)
5. Perdoando na Chama Lilás
Para este exercício, peça as irradiações da Mestra Kwan Yin. Visualize-se entrando num
grande salão todo lilás - com flores, cortinas delicadas e toda a decoração nessa cor.
Do alto pende um foco de luz lilás que a tudo envolve. Imagine que você se encontra
para conversar com pessoas que precisa perdoar ou pedir perdão.
Vá perdoando e dando o seu perdão para soltar mágoas, ressentimentos e situações
cármicas.
Eu Sou a Lei do Perdão
Eu Sou a Luz de Deus perdoando, perdoando, perdoando
Todos os erros passados, pessoas, lugares, condições ou coisas
Que me tenham feito mal ou eu a elas,
De qualquer modo, em qualquer momento e por qualquer razão
Eu Sou a chama misericordiosa me perdoando e perdoando a Humanidade
Transformando todas as vibrações discordantes em dádivas de Amor Divino
Eu Sou a Liberdade sobre a Terra... Eu Sou Deus em ação!
6. 9. Selando tudo no Amor Rubi
Visualize uma névoa rubi brilhante envolvendo e acolhendo você no amor sublime,
incondicional e devocional aos mestres e ao Deus Pai-Mãe.
Enquanto visualiza vá pedindo:
Mestra Nada e Mestre Jesus
Me envolvam agora no Manto Rubi
Eu Sou a Compaixão e o Amor
Em forma de adoração
Eu Sou a Paz e a Graça
Se expressando na ação
Autor: Georgina Martins

HIERARQUIA ANGELICAL
Os 72 anjos estão divididos em nove hierarquias angelicais:
· Serafim, que personificam a caridade e a inteligência. Principe: Metatron.
· Querubim, que refletem a sabedoria divina, aliada ao temperamento jovial. Principe: Raziel.
· Tronos, que proclamam a grandeza divina, através da música. Principe: Tsaphkiel.
· Dominações, que têm o governo geral do universo e atendem mais rapidamente quando
utilizamos os instrumentos mágicos para as invocações. Principe: Tsadkiel.
· Potências, que protegem as leis do mundo físico e moral, além de preservar a procriação dos
animais. Principe: Camael.
· Virtudes, que promovem prodígios e os milagres da cura. Principe: Raphael.
· Principados, responsáveis pelos reinos, estados e países, preservam também a fauna e a
flora, os cristais e as riquezas da terra. Principe: Haniel
· Arcanjos, responsáveis pelas transmissões de mensagens importantes e pela defesa dos
países, pais ou da família. Principe: Mikael.
· Anjos, que cuidam da segurança do indivíduo no corpo físico. Principe: Gabriel.
SERAFIM
É o nome dado à categoria angelical que está mais próxima de Deus. Apesar de saber que anjo
não tem idade ou sexo, eu diria que os Serafins são os mais "velhos" e "responsáveis" de todos
os anjos. A captação energética desta qualidade é muito elevada.
Príncipe: Metatron
Seu encontro com Deus: campo, montanha ou mar. Adora olhar o infinito.
Representação: representa o nascimento, a ligação com Deus.
Manifestação: eles se manifestam quando o clima está frio, com chuvas ou ventos. Dia da
semana: todos os dias, pois o controle do mês é consagrado à Metatron.
METATRON - príncipe dos Serafins
(do hebraico - rei dos Anjos)
O anjo Metatron, príncipe dos Serafins, governa globalmente todas as forças da criação em
benefício dos habitantes da Terra.
Representa o poder da abundância e a supremacia.
Reúne nas mãos o esplendor das sete estrelas.
Seu número é 314, o mesmo da divindade Shaddai.
Invocação ao Príncipe Metatron:
Anjo Metatron, luz de todos os Serafins,
Com vossa sublime proteção primordial,
Ajudai-nos à quietude de nossos espíritos,
Para dar-nos forças de continuar e vencer,
Sempre em nome da verdade,
Iluminai-me sempre em todos os meus caminhos.
Anjo Metatron, que usai vossa luz divina, dai-me sorte,
Mantende-me sempre confiante e com fé em meus ideais.
Eu estarei a vosso serviço,
Pois sou digno de vossa proteção.
Anjo Metatron, livrai-me de todas as impurezas
Que possam me prejudicar.
Peço-vos que meus sentimentos sejam sempre elevados e exaltados!
Príncipe do mundo,
Eu vos saúdo,
Para que eu tenha uma existência tranqüila,
E que minha vida, seja assim designada,
Para trabalhar repleta de amor.
Amém.
Anjos da categoria SERAFIM:
Vehuiah
JelielSitael
ElemiahMahasiah
Lelahel
Achaiah

QUERUBIM
são os bebês, retratados com simpatia e graça pelos artistas e pintores. É a representação de
anjo, mais comum que conhecemos: nus, com asas, bochechudos e com um sorriso "maroto"
de criança arteira.
Príncipe: Raziel
Seu encontro com Deus: mar ou montanha. Representação: quando a natureza está renovando
a vida, quando há nascimentos (partos) e o universo está adquirindo novas energias.
Manifestação: eles se manifestam quando há muita luminosidade, mas a temperatura é amena
com brisas leves.
Dia da semana: qualquer dia, pois Raziel é o anjo da semana.
RAZIEL - príncipe dos Querubins
(do hebraico - segredo de Deus)
O Príncipe Raziel é o anjo dos mistérios. Reside em Chochmak, o império das idéias puras. É o
príncipe do conhecimento e guardião da originalidade.
Invocação ao Príncipe Raziel:
Eu vos saúdo, Príncipe Raziel,
Guardião da criatividade e das idéias puras,
Príncipe dos Querubins,
Dai-me a força para trabalhar,
Revelar a verdade e encorajar a todos,
Com meus sentimentos mais exaltados de bondade.
Fazei-me um vínculo para as experiências angelicais!
Quero viver com muito amor, coragem e sabedoria.
Que isto seja uma constante, na Grande Ordem Celeste!
Iluminai-me para continuar digno e forte, para prestar vossos serviços de pureza.
Dai-me sua proteção.
Viva sua Luz!
Amém.
Anjos da categoria QUERUBIM
Haziel
Aladiah
Laoviah
Hahahiah
Yesalel
Mebahel
Hariel
Hekamiah
TRONOS
é o nome dado à categoria angelical, que inspira os homens à arte e à beleza.
São representados nas pinturas como anjos jovens, bonitos, segurando uma harpa, uma cítara
ou algum outro instrumento musical.
TSAPHKIEL - príncipe dos Tronos
(do hebraico - anjo da noite)
Seu encontro com Deus: mar, lagos, montanhas abertas, com sol, luz, claridade e música.
Representação: o verão, o sol aquecendo a terra. Manifestação: eles se manifestam quando
existe um pouco de umidade no ar.
Dia da semana: sábado.
Tsaphkiel (Uriel), Príncipe dos Tronos é associado com a Terra. Simboliza as forças criativas em
ação. Ajuda-nos a contemplar o futuro
Invocação ao Príncipe Tsaphkiel:
Tsaphkiel, Príncipe dos Tronos e chefe dos espíritos soberanos,
Que estais a serviço das forças do mundo,
Divina força cósmica que Tsaphkiel e seus Tronos constituem,
A estrutura da verdade, graça e benefício.
Permiti Senhor, que me ajude a aprimorar cada vez mais a minha existência;
Permiti que eu tenha paciência na compreensão das Leis Kármicas,

Anjos da categoria TRONOS
Lauviah
Caliel
Leuviah
Pahaliah
Nelchael
Ieiaiel
Melahel
Haheuiah
DOMINAÇÕES
é o nome dado à categoria angelical, que auxilia nas emergências ou conflitos que devem ser
resolvidos imediatamente.
Príncipe: Tsadkiel
Seu encontro com Deus: campo, espaços abertos, planícies floridas, grandes árvores.
Representação: final do outono. Manifestação: esses anjos se manifestam com clima
temperado, em lugares ventilados frescos e bem iluminados.
Dia da semana: sexta-feira.
TSADKIEL - príncipe dos Dominações
(do hebraico - fogo de Deus)
Tsadkiel, Príncipe das Dominações, auxilia nas emergências e processos de todas as naturezas
que implicam em julgamento. É o príncipe da profecia e da inspiração, ligado às artes e ao
ensino. Traz idéias transformadoras, para concretizar as metas das pessoas fracas e
desanimadas. Ele carrega um pergaminho.
Invocação ao Príncipe Tsadkiel:
Tsadkiel, Elohin Divino, da graça que organiza as forças do mundo,
Para melhor fluir com toda vossa capacidade de energia.
Em vossa eterna regência vinde a mim,
Para abençoar-me com a verdade, a tolerância,
E capacidade de distinguir, avaliar e discernir.
Amado Príncipe Tsadkiel,
Peço gentilmente a vossa clemência, para todas as pessoas de bem.
Nunca me deixai frágil contra meus inimigos,
E que eu possa suportar tudo com dignidade.
Senhor Tsadkiel, bondade, justiça e sublimação,
Que as regras da positivação,
Abençoem meus projetos, agora e sempre.
Amém.
Anjos da categoria DOMINAÇÕES
Nith-Haiah
Haaiah
Ierathel
Seheiah
Reyel
Omael
Lecabel
Vasahiah
POTÊNCIAS
é o nome dado à categoria angelical dos anjos guardiões dos animais.
Eles protegem a procriação e a perpetuação das mais diferentes espécies vivas no Universo
Príncipe: Camael
Seu encontro com Deus: praias, lagos, colinas ou qualquer lugar onde a temperatura seja
estável e existam plantas e animais.
Representação: outonoManifestação: quando o tempo está seco e luminoso Dia da semana:
terça-feira

Invocação ao Príncipe Camael:
Camael, Príncipe divino da segurança e da verdade,
Que trabalhais incansavelmente para que a justiça impere,
Demandai através da vossa energia,
Qualquer mal que possa atingir-me.
Dai-me força e coragem necessárias,
Para ajudar a todos que me procuram,
Sempre de acordo com a vossa vontade,
Pois sou digno e merecedor da vossa confiança.
Fazei-me de vós, um guerreiro lutador contra as injustiças,
E que todas as tradições e costumes sejam respeitados.
Protegei-me e concedei-me uma vida digna, tranqüila e de paz.
Dai-me força e coragem para lutar pela pureza dos sentimentos;
Que minha vida, se conserve assim agradável e sempre vitoriosa!
Fazei-me sempre um exigente da verdade.
Fazei-me vosso guerreiro da justiça e do amor!
Amém.
Anjos da categoria POTÊNCIAS
Iehuiah
Lehahiah
Chavakiah
Menadel
Aniel
Haamiah
Rehael
Ieiazel
VIRTUDES
É o nome dado à categoria angelical, cuja atribuição é orientar as pessoas a respeito da sua
missão e cumprimento do karma.
Príncipe: Raphael
Seu encontro com Deus: planícies e montanhas com árvores ou campo, mas que não seja
desolado.
Representação: primaveraManifestação: quando o tempo está fresco, temperado, arejado e
luminoso.
Dia da semana: domingo

RAPHAEL - príncipe das Virtudes
(do hebraico - rapha, curar)
Raphael é o Príncipe das Virtudes, auxiliador dos trabalhos de cura, porta um frasco dourado e
bálsamo. Traz uma espada ou flecha afiada. Ele é a medicina de Deus. Raphael deverá
remediar os males da humanidade. Será ele quem conduzirá a nova geração para o ano 2.000.
Anjo representado com um bastão, é o conservador fiel dos segredos do Templo e
intermediário do casamento legítimo.
Invocação ao Príncipe Raphael:
Raphael, Senhor que iluminais meu consciente!
Refletor da verdade de todo universo,
Iluminai minha vida com um pequeno raio de sol,
Proveniente da sua enorme chama de luz,
Fazei de mim um portador de vossa santidade,
Transmiti a mim, a segurança para curar todos os males
Materiais ou espirituais, conscientes ou inconscientes.
Dai-me humildade e sabedoria,
Para ajudar a todos que precisam ou sofrem,

Livrai-me contra a ignorância ou mediocridade,
Não permitais que os injustos vençam os justos.
Fazei-me operar vossa vontade,
Sempre de acordo com a consciência e elo com Deus.
Ó Príncipe Raphael eu agradeço
Por atender aos meus apelos,
Sempre pela vitória da luz.
Salve, ó Príncipe Raphael.
Amém.
Anjos da categoria VIRTUDES
Hahahel
Mikael
Veuliah
Yelaiah
Sealiah
Ariel
Asaliah
Mihael
PRINCIPADOS
é o nome dado à categoria angelical que é responsável pelos estados, países e reinos. Protege
também o reino mineral, a fauna e a flora.
Príncipe: Haniel
Seu encontro com Deus: grandes espaços abertos, o topo de montanhas perto das nuvens.
Quando o ar está puríssimo e o sol brilha com muita intensidade. Representação: quando se
renovam os relacionamentos cotidianos. Simboliza também os prazeres pessoais e/ou
intelectuais.
Manifestação: quando existe muita luminosidade, sem ventos, podendo haver neve. Dia da
semana: quinta-feira
HANIEL - príncipe dos Principados
(do hebraico - glória ou graça de Deus)
Haniel, Príncipe dos Principados, é invocado contra as forças do mal. Ajuda a resolver todos os
problemas de amor. Era o mestre de David. Recebe as influências de Deus para transmiti-las às
inteligências dos anjos desta categoria.
Invocação ao Príncipe Haniel:
Haniel, divino Elohin, que é cheio de graça,
Trabalhai para que a beleza da Terra seja eterna,
Para que os meus pedidos, a minha verdade,
Sejam alcançados com graça e doçura.
Fazei que nesta vida,
Tudo o que é necessário,
Seja utilizado com sabedoria, modéstia e humildade.
Fazei-me nobre de caráter,
Em falar, trabalhar e em toda minha extensão.
Príncipe Haniel,
Príncipe do amor, fazei-me otimista,
E em condições de sempre tomar partido do positivo.
Fazei-me sentir seguro para realizar-me no amor,
Com toda a força dos anjos e dos guardiões divinos.
Príncipe Haniel, por amor eu vos saúdo.
Que este amor resplandeça e brilhe,
No meu ser, no meu lar, em todas as ocasiões e detalhes;
Que eu triunfe perante os obstáculos.
Que vosso grande raio de amor, me ilumine como um diamante,
E me abençoe em todos os segundos de minha existência.
Amém.
Anjos da categoria PRINCIPADOS
Vehuel / Daniel / Hahasiah / Imamaiah / Nanael / Nithael / Mebahiah / Poiel

ARCANJOS
É o nome dado à categoria angelical que é responsável pela transmissão de mensagens
importantes. Assegura os bons relacionamentos, a sabedoria e os estudos. São ágeis, rápidos e
querem ver todos felizes nesta existência.
Mais sobre Arcanjos
Príncipe: Mikael
Seu encontro com Deus: paisagem com grandes espaços, com bastante luminosidade.
Representação: no auge do fim do inverno, quando a energia está pronta para renascer com o
verão.
Manifestação: em contato com árvores altas (pinheiro ou eucalipto), clima úmido.Dia da
semana: quarta-feira
MIKAEL - príncipe dos Arcanjos
(do hebraico - Mikha'El, quem é como Deus)
Mikael ou Miguel, é o Príncipe dos arcanjos. Seu nome é um grito de batalha, invocado para
coragem, defesa forte e proteção divina. Miguel é armado de escudo e espada. É destruidor de
ídolos. Disputou com Satã o corpo de Moisés. É o anjo que proclama a Unidade de Deus. Todo
primeiro domingo de cada mês às 10:00 horas da manhã, o arcanjo Miguel está mais próximo
de nós, na Terra.
Invocação ao Príncipe Mikael:
Mikael, que trabalhais para o resplendor da verdade.
Que vossa proteção permaneça comigo,
Eu a receberei como um privilégio, sempre respeitando.
Permiti que eu caminhe sempre com dignidade.
Afastai de mim as idéias perversas,
Fazei de mim um amigo que saiba discernir, compreender e nunca julgar.
Ajudai-me contra meus inimigos
Materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes e os expulse,
Pois a verdade é vosso signo.
Permiti que minha intuição,
seja como vossa espada para dar-me proteção.
Afastai de mim as pessoas que querem me induzir ao erro.
Meu coração está ligado ao vosso coração e energia,
Que é a minha verdade.
Fazei de mim, um mensageiro fiel da suprema verdade.
Salve adorado Príncipe Mikael.
Amém.
Anjos da categoria ARCANJOS
Nemamiah
Ieialel
Harahel
Mitzrael
Umabel
Iah-hel
Anauel
Mehiel
ANJOS
é o nome dado à categoria angelical da qual Deus mais se utiliza para fazer milagres, fazendo
com que a humanidade evolua, através de experimentos e experiências de vida.
Príncipe: Gabriel
Seu encontro com Deus: mar ou qualquer outro lugar onde haja lagos ou rios. Representação:
fim do inverno. Manifestação: quando o clima é temperado com brisas leves.
Dia da semana: segunda-feira
GABRIEL - príncipe dos Anjos
(do hebraico - Gebher, mensageiro (contou à mãe de Jesus que seu ventre era bendito),
Gabriel - A humanidade de Deus.)
O profeta Daniel, viu o príncipe caminhando sobre as águas celestes, que temperam os ardores
da serpente ígnea. É o anjo da esperança. No Alcorão, ele aparece como o anjo de guarda do
profeta Maomé.

Intercedei através de meu anjo guardião,
Que meu pedido dirija-se ao astral,
Da mesma força que fizestes a anunciação para Nossa Senhora.
Gabriel, Príncipe Divino, eu vos saúdo.
Transmutador da natureza,
Fazei com que meu corpo e espírito,
Acumulem a luz de vossa sabedoria.
Fazei-me um ser invisível,
Contra todos meus inimigos, violência ou perigo.
Príncipe Gabriel,
Fazei com que vossas forças,
Dissolvam os plasmas negativos do meu corpo
E da minha família, por luzes cristalinas.
Transmutai todo ódio em amor elevado,
Fazei de mim um intérprete das vossas intenções.
Salve, ó amado Príncipe Gabriel.
Amém.
Anjos da categoria ANJOS
Damabiah
Manakel
Ayel
Habuhiah
Rochel
Yabamiah
Haiaiel
Mumiah
Fonte:
Texto extraído dos livros Anjos Cabalísticos e A magia dos anjos cabalísticos de Monica
Buonfiglio
OS ARCANJOS E OS RAIOS
Primeiro Raio
Arcanjo Miguel - complemento Divino: Fé
Chama azul-rei com raios branco-cristalinos
Dia: domingo
Virtudes: Fé, Força, Poder, Proteção, Vontade Divina.
Chohan: Mestre Ascensionado El Morya
Elohim Hércules - complemento divino: Amazona
PELA FÉ OPERANTE E TRANSFORMADORA
Dos sete poderosos Arcanjos, Mensageiros de Deus, o Arcanjo Miguel - o Senhor dos Anjos – é
o mais conhecido.
Ele é o Arcanjo Miguel da fé, da proteção e da libertação do mal. Está na Terra desde a sua
formação e desde os Planos Sutis, presta inestimáveis serviços à humanidade, mantendo
incansavelmente a iluminação da Força da Fé Iluminada.
Segundo Raio
Arcanjo Jofiel - complemento Divino: Constância
Chama: Dourada
Dia: segunda-feira
Virtudes: Sabedoria, Iluminação, Amor, Paz.
Chohan: Mestre Ascensionado Confúncio
Elohim Cassiopéia - complemento divino: Minerva
Arcanjo Jofiel é o grande instrutor divino dos anjos, dos homens e dos seres elementais; de
todos aqueles que desejam aumentar os conhecimentos das leis sagradas de Deus e da vida.
Terceiro Raio
Arcanjo Samuel - complemento Divino: Cáritas
Chama: Rosa
Dia: terça-feira
Virtudes: Puro Amor Divino, Reverência e Adoração, Beleza e Tolerância.
Chohan: Mestra Ascensionada Rowena
Elohim Órion - complemento divino: Angélica

Quarto Raio
Arcanjo Gabriel - complemento Divino: Esperança
Chama: Branco Cristal
Dia: quarta-feira
Virtudes: Pureza, Artes, Ressurreição, Ascensão.
Chohan: Mestre Ascensionado Serapis-Bey
Elohim Claire - complemento divino: Astréa
O Quarto Raio é o traço de união da consciência externa do não ascensionado com o seu Deus.
Qualquer dia, os solitários que trilham os caminhos da vida procurarão essa união, apesar da
religião que professem e que é alvo de sua veneração.
Uma particularidade deste Raio é edificar uma ponte entre o abismo do intelecto humano e o
poder superior da Mente Divina, inerente a todo ser.
No Quarto Raio serve o magnífico Arcanjo Gabriel, o "portador das boas novas".
Os ensinamentos religiosos dizem que o homem foi criado à imagem de Deus. Entretanto, se
olharmos para trás, devemos reconhecer que o homem se afastou muito de sua origem Divina.
Quinto Raio
Arcanjo Rafael - complemento Divino: Mãe Maria
Chama: Verde com raios dourados
Dia: quarta-feira
Virtudes: Verdade, Dedicação, Concentração, Curas.
Chohan: Mestre Ascensionado Hilarion
Elohim Cyclope - complemento divino: Cristal
O ARCANJO DA CURA E DA DEDICAÇÃO
Esse maravilhoso Ser que conheceis por Arcanjo Rafael dedicou uma parte de Sua vida ao
serviço de curas, nos gloriosos Templos de Luz dos planos mais elevados da Perfeição Divina,
onde Ele vive.
Sexto Raio
Arcanjo Uriel - complemento Divino: Donna Graça
Chama: Rubi com raios dourados
Dia: sexta-feita
Virtudes: Paz, Devoção, Misericórdia, Curas.
Chohan: Mestra Ascensionada Nada
Elohim Tranquilita - complemento divino: Pacífica
O ARCANJO DOS SERVIÇOS PRESTADOS O Arcanjo Uriel serve no Sexto Raio e Sua função
consiste em proteger e colaborar com a evolução pertencente à Terra (mais ou menos dez
bilhões de almas, das quais, no entanto, somente três e meio bilhões encarnam ao mesmo
tempo).
Sétimo Raio
Arcanjo Ezequiel - complemento Divino: Ametista
Chama: Violeta
Dia: sábado
Virtudes: Amor, Misericórdia, Compaixão, Apelos, Transmutação e Liberdade.
Chohan: Mestre Ascensionado Saint Germain
Elohim Arcturos - complemento divino: Diana
Ao Arcanjo Ezequiel foi confiada a custódia do Fogo Violeta, dos apelos e da transformação. E a
todo aquele que estiver interessado em atrair o Fogo Sagrado, tanto para si como para o seu
mundo, é oferecida orientação a respeito. A energia contaminada pelos erros – que certamente
acarretará futuros sofrimentos – pode ser transformada pelo amor da Chama Violeta, de modo
indolor e sem o padecimento que um resgate provocaria.
OS SETE HELOINS
A palavra “Elohim” (é plural do hebraico ‘Eloah,’ que significa Deus)
é um dos nomes de Deus ou deuses, em hebraico
Significa ‘o Ser Poderoso’ ou ‘Ser Forte.’
São os construtores da forma.
“No princípio criou Deus os céus e a terra.”
São chamas gêmeas da Divindade, que por sua vez compõe o “Nós Divino.”
Quando nos referimos especificamente a uma metade, seja masculino ou feminino, mantemos
o nome no plural, uma vez que entendemos que uma metade do Todo Divino contém e é o Ser
andrógino (o ‘Nós Divino).
Servindo diretamente aos Elohim estão os quatro seres dos elementos, “as quatro Forças

Na sua ordem de hierarquia, os Elohim e os Seres Cósmicos detém a maior concentração e a
mais alta vibração de Luz que podemos compreender em nosso estado de evolução.
Juntamente com os quatro seres da natureza, suas consortes e os elementais construtores da
forma eles representam o poder do Pai, como o criador (o raio azul).
Os sete Arcanjos e seus complementos divinos, os grandes serafins, querubins e todas as
hostes angélicas representam o amor de Deus na intensidade ígnea do Espírito Santo (o raio
rosa).
os Sete Chohans dos Raios, juntamente com todos os Mestres Ascensos e os filhos e filhas de
Deus não ascensos, representam a sabedoria da Lei do Logos sob os auspícios do Filho (o raio
amarelo).
Estes três reinos (Elohim, Arcanjos, os Sete Chohans e os Mestres Ascensos) forma a tríade em
manifestação, trabalhando em equilíbrio para desacelerar as energias da Trindade.
A entonação do som sagrado ‘Elohim’ libera o enorme poder de sua Autopercepção Divina
desacelerada para o nosso uso abençoado através do Cristo Cósmico.
Pela ordem dos Raios, os Elohim são:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Raio
Raio
Raio
Raio
Raio
Raio
Raio

–
–
–
–
–
–
–

Hércules e Amazônia
Apolo e Lumina
Eros e Amora
Astrea e Pureza
Cyclopea e Virgínia
Paz e Aloha
Arcturus e Vitória

Texto estudado no site da Summit.
UM VERDADEIRO MESTRE
Um verdadeiro mestre é aquele que destrói quem você é.
Não é aquele que fala o que você quer ouvir, mas que te mostra a verdade.
Ele não é uma espécie de psicólogo ou alguém que defende a paz ou algo assim .
Todos esses idealizadores de um planeta melhor estão lutando para o melhoramento de seu
ego.
Um verdadeiro mestre não quer um ego melhor, ou mundo melhor, ele quer a verdade, pois
ele é a pura expressão da verdade.
Compreende o porque dos acontecimentos e apenas com sua presença contribui para tirar as
pessoas de suas ilusões egocêntricas.
Um mestre já abriu a porta da imortalidade e neste ponto nada o abala, ele é inabalável, pois
ele é.
Nas suas ações diferente do que as pessoas imaginam ele não é um condutor da paz , ele traz
a duvida e desespero , para a destruição das bases construídas nas consciências daqueles que
ainda não trascederam .
Ele não aceita você e ri de suas certezas, ele não quer a sua mudança, mas te mostra as
outras opções, ele simplesmente passeia como a luz de uma estrela que todos olham , mas não
conseguem chegar ate lá .
Um verdadeiro mestre é a supremacia da existência, como tudo é, mais ainda não percebeu...
Para um verdadeiro mestre não existe evolução ...tudo isso é uma bela historia inventada para
atordoar as pessoas e elas acreditam ...
Tudo é digno de existir, tudo é divino, então não a algo ou ser que precisa melhorar.
Cada um enxerga um verdadeiro mestre de diversas formas, mas ele enxerga tudo de uma
única forma ...eu e minha diversas expressões ....
A unidade é o fim do caminho
SOMOS UM
GUARDIÕES DO FOGO SAGRADO
Unindo nossas forças, sintonizando com o que nos Guia, somos guiados, executando um bom
trabalho.
Te reconheço na luz do Eu Sou.
Te abençoo na força dos Orixas, te Ilumino na luz da Grande Fraternidade Branca.
O Governo Oculto nos reconhece e nos dá passagem.
Firme minha assinatura no seu santuario
e eu conservo a sua no santuario do meu coração.
Unidos, somos um.
Dois é mais que um.
Somar é a história.

A verdade não se nega.
A verdade não se engana..."
Assim deve ser".
Cro-Maat - A verdade prevalecerá.
Tetragrammaton!
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om !!!
Assim seja.
Está feito.
Me. Josemar
Zeladoria Central Flor da Alma.
SUPRIMENTO
Reconheço que sou fruto do Divino:
o divino amor me sustenta, a divina luz me guia,
a divina misericórdia me protege,
vivo através da graça divina.
Agradeço pelo dom da vida através do qual me é possível Servir.
Peço ao Divino que me use.
Use munha mente, use meus olhos, use meus ouvidos, use minhas mãos, use meus pés.
Use meu ser e esse dom da vida para servir àqueles que precisam.
Use-me como instrumento da paz.
Use-me como ferramenta da força.
Use-me para que eu leve a paciência, a cura e o amor,
Servindo àqueles que precisam.
Que tudo o que sou Sirva à Sua vontade.
Que tudo o que sou Sirva ao Seu amor.
Que tudo aquilo que eu fizer hoje Sirva para o seu plano perfeito para a humanidade.
Hoje estou a Seu Serviço.
Por todas essas coisas, agradeço!
E que assim seja!
Amor e Luz!
Om Shanti!
Namastê!
RITUAL PARA HARMONIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSAGRAÇÃO DO AMBIENTE:
Acender o Fogo Sagrado do altar ou no centro do local. e entoar as orações abaixo:
Acender os incensos.
1 – INVOCAÇÃO À CARRUAGEM DE MIGUEL E SEUS COMANDADOS
Faz-se a solicitação em silêncio e com a cabeça baixa.
Antes de entoar a Oração, faz-se necessário, invocar a "Carruagem de Miguel e seus Comandados", para
que se estacione, na porta do local, e que seja feito um túnel de anjos da porta do local até a porta da
carruagem, na quail serão transportados todos os seres e energias invisíveis que ali habitam e que possam
ser encaminhados para um local seguro, onde tenha boa moradia, assistência e tudo o mais necessário para
que sintam felizes e amparados.
Emtir o Mantra: Mikaelilu RRockma !!!
Oração à Miguel Arcanjo
Príncipe Guardião e Guerreiro
defendei-me e protegei-me com Vossa espada,
não permiti que nenhum mal me atinja.
Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes,
contra quaisquer ato de violência.
Livrai-me de pessoas negativas.
Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção
em meu lar, meus filhos e familiares.
Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens.
Trazei a paz e a harmonia.
Que assim seja.
Amém.
2 - A ORAÇÃO DO LUGAR:
Deus Eterno, Sábio e forte.
Poderoso Ser dos Seres.
Vinde a este lugar e Santificai-o pela Vossa presença e Vossa majestade, a fim de que a pureza, a castidade
e a plenitude da Lei nele residam !
E Assim como o fumo deste incenso se eleve até Vós, que Vossa Virtuosa Benção desça a este lugar !

3 - CONSAGRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO APOSENTO OU DE QUALQUER LUGAR DE TRABALHO:
Percorrer todos os cômodos do local, começando nos fundos e após o quintal, se tiver. Defumando,
passando o entoando a Invocação abaixo:
Eu, parte integrante do SER, dentro do círculo do DIVINO FOGO PROTETOR, afirmo:
Há uma só presença aqui, a presença do meu Deus (do meu ISHTA) por quem vivo, penso e atuo.
Minha vida é a vida do meu Ser interno, de Deus em mim.
Meus pensamentos são positivos e altruísticos para com todos os seres;
meus atos são inspirados e abençoados pelo meu ISHTA de quem sou instrumento.
Há uma só presença aqui, a presença dos quatros ARCANJOS a quem invoco em nome do meu ISHTA
pelos quatro pontos cardeais.
Chamo no Oriente, o ARCANJO RAFAEL pelo NOME DIVINO DE SHADAI, a fim de que, com sua espada
de bronze, expulse, deste recinto, todas as larvas do baixo astral e fique postado no Oriente, para que à sua
presença fujam todos os espíritos do mal.
Chamo no Sul, o ARCANJO MICHAEL pelo NOME DIVINO DE JEHOVA SABAOTH, a fim de que, com sua
espada de prata, corte todas as ligações do astral inferior para que seus habitantes jamais tenha acesso a
este recinto.
Chamo no Oeste, o ARCANJO GABRIEL pelo NOME DIVINO IHEIHE a fim de que com sua espada de
ouro ilumine e purificque este recinto livrando-o de todas as forças negativas e para que jamais tenham
acesso a este lugar.
Chamo no norte, o ARCANJO URIEL pelo NOME DIVINO ADONAI a fim de que, com sua espada de ferro
incandescente, seja um escudo invencível contra todos os mais pensamentos e vibrações negativas de
pessoas vivas ou mortas, assim como de todos os espíritos errantes e malfeitores, que intendem perturbar a
PAZ e ALEGRIA dos habitantes deste recinto.
Que RAFAEL, governante deo AR (leste), proporcione um ar salubre a este recinto, destruindo e afastando
dele todos os miasmas que possam afetá-lo.
Que MICHAEL, governante do FOGO (sul), destrua com seu FOGO DIVINO toda a parte negativa e
destrutiva que intente permancer neste recinto.
Que GABRIEL , goverante da ÀGUA (oeste), afogue toda força destrutora e conserve este recinto com a
pura ÀGUA DA VIDA.
Que URIEL, goverante da TERRA (norte), afaste deste recinto sagrado, toda nocividade deixando aqui os
deliciosos aromas de seu AMOR e da sua PAZ.
Há uma só presença aqui; a presença do meu BEM-AMADO, cujo corpo glorioso está manifestado no
MANTRA SAGRADO, que eu canto aos quatro ventos:
(repita o seu Mantra, durante o tempo que achar necessário - os que não têm mantra, repetem o nome do
seu Deus, antepondo a sílaba sagrada OM, por exemplo:OM JESUS!) .
Há uma só presença aqui: a presença do AMOR, meu ISHTA é AMOR PURO.
Aqui reina o AMOR.
Quem entra aqui sentirá a irradiação do PURO AMOR do meu ISHTA, sobre este recinto e sobre todas as
pessoas que entrarem nele.
Há uma só presença aqui,a presença da PAZ, o meu ISHTA é PAZ.
Aqui só se sente PAZ.
Este recinto irradia PAZ e eu canto: SHANTI, SHANTI, SHANTI.
Meu amado Senhor, Tu és tudo para mim;
Tu és vida, logo eu tenho vida.
Tu és Saúde, logo eu tenho saúde.
Tu és alegria, eu tenho alegria.
Tu és felicidade, eu sou feliz.
tu és riqueza, eu sou rico.
Tu és fartura, eu tenho abundância.
Tu és Paz, eu sinto Tua Divina Paz em mim.
Que a Tua Divina Paz, se estenda sobre todas as criaturas de todos os planos, que neste Recinto só
permanceçam os seres que tenham PAZ e que irradiem PAZ.
QUE A TUA DIVINA PAZ COBRA TODO O UNIVERSO
QUE TEU DIVINO AMOR REDIMA TODOS OS SERES
QUE TODOS OS SERES SEJAM FELIZES
OM SHANTI, SHANTI, SHANTI.
Assim Seja.
Está feito.
-Acender o Fogo Sagrado do altar ou no centro do local. e entoar as orações abaixo:
4 - ORAÇÃO DA ABUNDÂNCIA: Código de Ética para Sintonia com o Rei.
-Mestre, me dê Sustento que eu lhe dou a minha vida.
Filho(a), Deus dá o Sustento.
É preciso ter:
"A Humildade da Espera" e a "Sabedoria das Horas".

5 - FÓRMULA CONSAGRATÓRIA DO LUGAR
Nossa força está no nome do Divino Arquiteto.
Que fez o Céu e a Terra.
Ó Divino Arquiteto, atendei a minha Súplica.
E o meu clamor chegue até Vós.
Ó Divino Arquiteto, a Tí nós suplicamos vivamente para que olhes este lugar (ou esta casa) e todas as
coisas que nela se encontram, a fim de que Tu o benzas, o santifiques e o acumules de tudo que é bom e
digno.
Dá-lhe, Senhor Deus Todo Poderoso, a abundancia do orvalho do céu e a substância abundante da Terra e
da Vida.
Pela minha simplicidade, pela minha ciência e pela minha coragem.
Amém.
6 - AGRADECIMENTO:
Ao Divino Arquiteto, a todos os Seres amparadores que propiciaram a realização deste trabalho.
Entoar o Mantra:
EU SOU A PORTA ABERTA PARA O GOVERNO DIVINO! (tres vezes)
OBRIGADO OBRIGADO OBRIGADO.
OM (tres vezes).
7 – SELAMENTO:
Vá até a porta de entrada no local. Abra a Porta.
Solicite que a carruagem de Miguel, leve para o Local seguro e abastecedor, todos os seres desalojados
daquele local.
Em profundo agradecimento, despeça-se dos seres desejando-lhes boa viagem, emita o selamento para
conclusão do trabalho:
O SELAMENTO DA LUZ
Para ser feito na conclusão de todo serviço dos Raios Cósmicos
Nosso amado Pai.
Invoco aos santos anjos que servem no teu Trono da Graça para receberem agora, pelo
coração de nosso próprio Santo Cristo Pessoal, este Momentum de Luz.
Conceda a este Momentum ser multiplicado agora pelo Imaculado Coração de Maria,
pelo Sagrado Coração de Jesus,
pelo Livre Coração Violeta de Saint Germain,
pelo Obediente Coração de Godfré,
pelo Puro Coração de Santa Teresinha de Lisieux,
pelos Corações de todos os santos ascensos, virtuosos, verdadeiros e fiéis
e pelos Justos Corações de todos os Santos não Ascensos.
Em nome da Palavra verdadeira, permita ao nosso Momentum ser absorvido no Íntegro
Coração do Cristo Cósmico, o Senhor Maitreya, e ser selado no Íntegro Coração do Arcanjo
Miguel.
Para ser usado nas horas quando os amados Portadores de Luz, tiverem necessidade de uma
imediata transfusão de Luz e a proteção do Comandante das Hostes do Senhor.
Assim permita este reservatório de nosso Momentum de Luz em seu coração,
Ó Poderoso anjo do fogo sagrado.
Ó amado Maitreya.
Ser agora para a cura das nações, a proteção do Grupo Sintonia Saint Germain, a fé e a
verdadeira testemunha da atividade dos Mestres Ascensos no planeta terra.
Em nome do Espírito da Grande Fraternidade Branca.
Eu consagro estes corações como um cálice de sustento da Luz e seu Momentum através de
nós.
Assim está feito, selado e acabado.
E em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e da Mãe.
Cumprimos nosso destino Ígneo..
Sentida a saída.
Feche a porta.
E conclua o trabalho.
...................................................................................
AFIRMAÇÕES E DECRETOS:
INSTRUÇÕES PARA DECRETAR EFICAZMENTE
O decreto dinamico começa com um preambulo onde é feita uma invocação aos

1. Sente-se numa cadeira confortável e de espaldar reto, num local bem
iluminado, onde você não seja perturbado. Mantenha a coluna e a cabeça
eretas. As pernas e braços devem estar descruzadas e os pés apoiados no
chão. Mantenha as mãos separadas, repousando sobre o colo, com as palmas
voltadas para cima para um perfeito fluir da energia.
2. Dirija a sua atenção para o coração. Deus colocou ali, na câmara secreta
do seu coração, a Sua chama divina, a Chama Trina. Você pode visualizar a
chama de Deus que existe no seu coração como tendo três "plumas": uma pluma
azul à sua esquerda, uma pluma amarela no centro e uma pluma rosa à sua
direita.
3. Pronuncie o decreto vagarosamente e com clareza, até que compreenda bem o
significado das palavras. Aumente gradativamente a velocidade.
4. Visualize a ação descrita em cada palavra do decreto manifestando-se.
Você pode também visualizar uma fogueira resplandecente. Veja as chamas
assumirem a cor das chamas espirituais, ou dos raios, que estão sendo
invocados. Em seguida, visualize-se no centro dessa Presença flamejante de
Deus e sinta o Seu amor envolvendo-o.
5. Depois de repetir um mesmo decreto algumas vezes, sele a sua devoção
afirmando "E com toda a Fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste,
que se manifeste, que se manifeste (3x) aqui e agora, com pleno Poder,
eternamente mantido, onipotentemente ativo, em contínua expansão e
abrangendo o mundo inteiro até que todos tenham ascendido totalmente na Luz
e sejam livres! Amado EU SOU, Amado EU SOU, Amado EU SOU!." e aceitando que
a ação invocada está manifestada no plano físico
Afirmação do Discípulo
"Eu sou um ponto de luz dentro de uma luz maior"
Eu sou um Sol dentro de um Sol maior.
"Eu sou um feixe de energia amorosa dentro da corrente do Amor Divino".
Eu sou um ponto de Luz dentro da rede infinita de luz do coração do Um.
"Eu Sou uma centelha de fogo Sacrificial focada na flamígera Vontade de Deus
E assim permaneço.
Eu sou um caminho pelo qual os homens podem se realizar
eu sou uma fonte de força capacitando-os a sustentar
Eu Sou um facho de luz brilhando sobre seu caminho
E assim permaneço.
E assim, permanecendo, eu giro
E dessa forma percorro os caminhos dos Homens
E conheço os caminhos de Deus
E assim eu permaneço".
.....
EU SOU Ativa
EU SOU Ativa
EU SOU Ativa
cardíaco)
EU SOU Ativa
EU SOU Ativa
EU SOU Ativa
EU SOU Ativa
.....

a aceleração da Ascensão em Mim. (chacra básico).
a Energia Espiritual em Mim. (chacra plexo solar).
Minha Hierarquia Estelar e Conexão com Mestres Intergalácticos. (chacra
a Sabedoria Intergaláctica em Mim. (chacra laríngeo).
a Expansão do Tempo Total em Mim. (chacra frontal).
Cristal Líquido em Mim. (chacra coronário).
a Iluminação em Mim. (chacras superiores ).

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)

São Miguel
São Miguel meu arcanjo protetor,
Eu lhe peço com muito amor
Para que sempre esteja comigo
Livrando-me de todos os perigos,
Vós que estais sempre de vigília
Erga sua espada que brilha
E ofusque a luz de meus inimigos
Mostre-nos toda sua força e poder
E que nada eles me possam fazer
Sobre a proteção da sua espada e escudo.
Assim seja e assim se faça
Em nome da Luz
......
INVOCAÇÃO AOS SETE ARCANJOS
Miguel, Miguel, Miguel
Príncipe dos Arcanjos do amor
Dos corações agradecidos de todos ao fiel
Erguem-se cantos de louvor!
Pela tua presença celestial
Todos na terra a te adorar
Deus vindo do Sol
Em tudo o que o nome faz lembrar!
Miguel, Miguel, Miguel
Que os anjos a guardar
Das tuas legiões celestes
Venham a todos libertar.
Purificar e iluminar
Manifesta a glória da Luz perfeição
Ser em manifestação.
Jofiel e Chamuel
Gabriel e Rafael, Uriel e Zadkiel
E poderosas da Luz legiões ,
Querubins e serafins reino da glorificação,
Rasgai agora o véu
Que obscurece a humana visão.
Abençoados Sete Arcanjos,
Pedindo iluminação
Invocamos a vossa presença
Com hinos de adoração.
Mantende-nos consagrados
Ao cumprimento do plano integrados,
Para, a pureza ter. E vossos ministros Ser.
......
RITUAL: A ORAÇÃO DE SIHATHOR
"Visualizemos um gigantesco sino cujas irradiações de seu som na cor azul se estedem
amplamente sobre este ambiente onde estamos, afastando todas as vibrações negativas.....
Protegidos sob este sino, nós o preenchemos com a Luz de nossos corações...
O Sumo Sacerdote se posiciona em frente ao Disco Solar
"Querida Terra - estrela de Luz e Liberdade - que nos acolhe - nós vos amamos !
Nós vos mantemos, vitoriosamente, na Luz com nosso imenso amor ! Sois nossa Pátria, nosso
Lar. Somos vossos filhos".
Invocações

oitavas da Luz Cósmica a energia, o alimento espiritual e a vitória física para abençoar os que
aqui se encontram neste encerramento de ciclo planetário.
A Vós, poderosos Mestres Estelares, Seres Cósmicos, Anjos e Seres do reino elemental e da
natureza, oferecemos nossa energia para auxiliar este Planeta e toda a vida sobre a Terra.
Abençoai nosso emprenho e reforçai-o com Vosso divino poder.
Onipotente EU SOU, Fonte de toda Vida, preenchei-nos com Vossa Luz, Vosso divino poder;
ascensionai nosso Serviço prestado à Luz em favor de todas as coisas boas.
Agradecemos a oportunidade de colaborar nas obras e ações dos Mestres Ascensionados e
Seres Cósmicos para a realização do Plano Divino destinado à Terra e sua humanidade.
Vinde, Seres Iluminados, e arremessai o Raio Azul do Grande Sol Central na acumulada energia
negativa que vem se arrastando desde o início dos tempos.
A Vós, Mestre Princípio, Senhor da Ordem Cósmica, a Quem nós amamos, abeçoamos e
agradecemos pelo seu surgimento após o Grande Silêncio: Conduzi as irradiações da Ordem
Cósmica até nós, a todas as pessoas, a todos os governos, regências e povos".
Estamos cientes do OLHO DE DEUS QUE TUDO VÊ.
Gratos, reverenciamos a Chama da Ascensão que nos envolve.
Que assim seja !"
surge no Santuário envolvendo a todos com um leve perfume de gerânio. Então pronuncia as
palavras finais da oração)
"Que a Luz em cada coração resplandeça, aumentando a Luz no mundo !
Paz!"
-------------------------------------------------------------------------------O Sumo Sacerdote se posiciona em frente aos iniciados
Meus amados, temos algum tempo juntos ainda. Alguns dentre vocês, serão chamados a
participar das gerações futuras na Terra e outros trabalharão junto às Hierarquias imateriais.
Teremos a continuidade das iniciações aqui no Egito e vocês terão que reconhecer
interiormente, pelos fatos exteriores e interiores , que, de fato, vivemos um momento cósmico
único.
Vocês foram convocados a serem testemunhas desse grandioso acontecimento e tornarão
alguns a viver estes ciclos em níveis superiores também na superfície do Planeta.
Esta é a Minha Benção ! Ofereço, em favor de todos os discípulos que estão no caminho
espiritual, minha proteção e orientação.
Que meu sincero amor possa auxiliar aqueles que procuram o caminho da Luz e manter
inalterado o Foco do Amor, até a vitoriosa Ascensão na Luz.
Que assim seja. "
.......
Invocação ao anjo Guardião
Ilumina minha mente, meus pensamentos para que eu possa encontrar a chave que abrirá o
portal sagrada que há em minha consciência...
Estou neste momento, em nome da Mãe Divina de infinitos Nomes,
Invocando o meu Anjo Sagrado Guardião da minha existência....
OH! Deus, que comanda minha boca.
O Deus da sabedoria do Verbo e da vida em meu coração,
ilumina minhas palavras nesta invocação.
Minha língua é o santuário da Verdade;
O Espírito fala em mim com o fogo da verdade que liberta!
Eu Sou a Ressurreição e a vida.
OH! Poderoso Guru, luz no meu caminho, eu te imploro neste momento sua Divina Presença !
Eu atravessarei o Portal do Iniciados,
Estou na direcção do meu Anjo guardião,
Estou neste momento invocando minha luz no caminho, presente em minha consciência.
Primeiro é necessário que eu me perdoe e perdoe a tudo e a todos...
Eu perdoo todos aqueles que agrediram a Divina Presença que há em mim...
Aquele que me ataca, ataca a luz da Divina Presença em mim...
Eu Sou a redenção e o Perdão...
Eu Sou a Ressurreição da Luz...
Eu Sou a alegria da luz da vida...
Eu Sou a luz infinita da vida de tudo que há...
"venha Tu, venhas a Mim de Tua Morada no silêncio ,Sabedoria Impronunciável, Todo -Luz,

Estou neste momento abrindo o portal Secreto
que há no meu coração, para que eu possa entrar em contacto com o meu Anjo Guardião..
Estou diante daquele que "Eu conheço",
Meu amado Espírito Guia...
Eu me curvo aos seus pés...
Estou neste momento, envolvida na luz da maravilhosa que emana da gratidão...
Sou plena de amor e compaixão por tudo e por todos...
Estou diante daquele que meu guiou por toda minha existência.
Estou diante da bondade divina.
Sou um bebê no útero da mãe divina...
Sou uma criança guiada pelas mãos divinas...
Sou uma adolescente na escola da vida,
guiada pelo mestre de todas as luzes...
Estou neste momento, segurando as mãos daquele que sempre me amparou em todos os
momentos...
A graça de todas as graças...
A luz que todas as almas buscam...
sua companhia eterna...
OH! Poderosa Mãe Divina, minha alma dança em êxtase de felicidade!
OH! Poderosa Ave da Luz, Águia da Vitória,
faz brilhar tua luz em meu coração,
de modo que eu possa ver meu guia,
Eu danço neste momento nas estrelas,
Sou uma Estrela de luz na luz da minha estrela guia...
Sou livre,
a liberdade da luz do meu anjo guardião,
me liberta para ser a Ponte para a Liberdade de tudo e de todos...
Meu anjo amigo e guardião rasgou a trama do medo com a luz da beleza e da harmonia em
meu coração...
Posso sentir o fogo da vida do Um, em meu coração...
Meu coração é uma chama ardente do fogo divino.
Meu anjo me libertou das teias do medo e da insegurança.
Eu Sou iniciada neste momento ,com a coragem que há no coração dos guerreiros da Luz ...
Dai-me coragem para enfrentar os meus fantasmas, soprai o hálito dos guerreiros de luz nas
minhas narinas,
Dai-me consciência, que eu seja senhor e vencedor dos meus medos.
OH! Anjo guardião, a força da fé há de brilhar como um relâmpago de luz em meu coração...
A força da luz do Um está neste momento, envolvendo meu ser em todas as dimensões,
espaço e tempo..
Estou na luz infinita do coração do Grande Sol Central que há no Um.
Estou no templo das Estrelas onde mora a Mãe de todas as mães...
Meu baptismo acontece neste momento, e os Sete Heloins são os meus padrinhos.
Estou mergulhada na fonte da bondade infinita do Meu anjo Guardião.
Estou neste momento bebendo o néctar da Sabedoria Divina,
A Inteligência Divina expande em minha consciência.
Minha mente neste momento é iluminada a com a luz diáfana do coração do Um,
Avivai minha capacidade de compreender, minha memória, concentração,
fazei com que eu possa ouvir com clareza e ler com entendimento,
Estou neste momento renovando minhas células
na luz da imortalidade e da vida...
Meu corpo físico está sendo elaborado na química da luz infinita da vida e da saúde
e acima de tudo, não permita que o meu ego em momento algum,
fique embriagado pela luz do poder, arrogância e omnipotência...
Anjo das Graças em minha existência, neste momento eu lhe peço:
Quero do fundo do meu coração a luz em minhas palavras, o silêncio dos anjos na hora certa e
a sabedoria de todos os mestres...
Divino Espirito Santo, daí-me a luz dos iniciados por Hermes...
Eu quero a luz da beleza, da música, dos poetas, dos artistas em minha vida, em minhas
palavras, em minhas mãos, em minha existência.
Eu serei a graça das graças para tudo e para todos...
Quero a humildade de um iluminado das estrelas...
Sinto neste momento a luz acesa do meu anjo Guardião em meu interior...
A beleza e a harmonia estão em movimento em meu coração...
Neste momento a Senhora das Estrelas, nos dá no cálice da comunhão com tudo e com todos ,

A escuridão conhece a luz da consciência do Um, no coração do Iniciado.
Eu atrairei a minha atmosfera o Dharma dos Justos e puros de coração...
Estou em profunda Harmonia com tudo e com todos
Estou neste momento recebendo a vestimenta sagrada dos iniciados,
A luz veste minha alma com a bondade do meu anjo guardião.
Eu juro que nunca irei contaminar com o lodo da minha ignorância ( ódio, rancor,
ressentimento, julgamentos, inveja, ciume, ambição, desejo de poder e de dominação, fúria,
...) a minha luz interior, a minha vestimenta sagrada de uma iniciada
Estou neste momento no silêncio do silêncio presente no coração do Um...
Estou neste momento, a fazer um juramento...
Eu Juro que amarei a tudo e a todos como a mim-mesma...
Eu juro que a minha consciência verá no outro,
fora de mim e dentro de mim a Divina Presença do Um...
Eu Juro que serei uma ponte para a Liberdade de tudo e de todos...
Divino Anjo de todas as Graças,
uma vez compreendendo sua Verdadeira vontade
e começando a trabalhar nela,
serei atraída e atrairei pessoas de boa vontade que estão na luz do coração do UM
Estou aberta receptiva à Vontade do coração do Um, que vive em mim...
Estou aberta receptiva à vontade e ao propósito da Divina Presença em acção em meu
coração...
Estou na direcção da harmonia
minha vontade é a vontade Divina
meu propósito é o propósito Divino
Estou no tempo e no lugar predestinado para o meu serviço Divino...
Eu juro que nunca irei contaminar com o lodo da minha ignorância ( ódio, rancor,
ressentimento, julgamentos, inveja, ciume, ambição, desejo de poder e de dominação, fúria,
...) a minha luz interior, a minha vestimenta sagrada de uma iniciada
Estou neste momento no silêncio do silêncio presente no coração do Um...
Estou neste momento, a fazer um juramento...
Eu Juro que amarei a tudo e a todos como a mim-mesma...
Eu juro que a minha consciência verá no outro,
fora de mim e dentro de mim a Divina Presença do Um...
Eu Juro que serei uma ponte para a Liberdade de tudo e de todos...
Divino Anjo de todas as Graças,
uma vez compreendendo sua Verdadeira vontade
e começando a trabalhar nela,
serei atraída e atrairei pessoas de boa vontade que estão na luz do coração do UM
Estou aberta receptiva à Vontade do coração do Um, que vive em mim...
Estou aberta receptiva à vontade e ao propósito da Divina Presença em acção em meu
coração...
Estou na direcção da harmonia
minha vontade é a vontade Divina
meu propósito é o propósito Divino
Estou no tempo e no lugar predestinado para o meu serviço Divino...
Estou com o meu coração aberto,
iluminado com a alegria da boa-vontade que há no coração dos iniciados no coração do Um..
O despertar da minha consciência, será minha bússola e meu caminho...
Sou profundamente grata a luz que o meu anjo Guardião,
Minha mente estará livre da confusão e das dúvidas, do medo e da indecisão...
De agora em diante, saberei fazer minhas escolhas com a luz que brilha no meu coração.
Meu anjo Sagrado me mostrará no espelho da revelação minha verdadeira identidade, minha
missão...
Estou neste momento me unido aos éons do tempo eterno, eterno inocente, senhor do silencio,
expando-me no eterno agora...
Estou neste momento em contacto com o meu anjo guardião,
vejo sua face e sinto a sua Divina Presença...
Agradeço aos anjos, querubins, elohins...
presente nesta evoção.
Agora me permito, entrar no vazio da mente, da existência, e buscar encontrar com a vida em
todos os sentidos...
a vida que há no Um...
Eu sou Dharma dhannya.
Eu Sou o Atmã, a consciência viva, da respiração de Brahman..

suprir, proteger, levar-nos adiante e assim, nos iluminar com a Divina Presença da vitória, da
glória da luz no coração do Um ,
no coração do SintoniaSaintGermain, no coração de tudo e de todos
Eu Sou A Fonte de todas as fontes,
O Sol por detrás do sol..
Estou neste momento, entrando em contacto com o Grande Sol que há no coração do Um...
Abro meu coração paraa Consciência infinita do Um...
Nosso coração está aberto para a Consciência Infinita de luz que há no Poderoso Sol Central
em no coração do UM em nosso coração.
Estamos neste momento invocando a chama Branca do Elohim da Pureza para nos guiar este
caminho...
Estamos em direcção a luz sagrada que desperta a Consciência Divina que há em todos nós...
"Eu sou" o amor do fogo Sagrado do Imã do Grande Sol Central dentro do coração do Um,
Eu Sou o fogo sagrado, Eu Sou a fonte infinita que há dentro do coração do
SintoniaSaintGermain...
Somos Um,
pessoas de boa vontade em direcção ao Fogo Sagrado do Sol Central...
Estou neste momento invocando a Divina Presença para que eu possa ter acesso a luz da
minha verdadeira consciência...
Estamos neste momento invocando o Ancião de todas as luzes,
Ser do nosso Ser...
Sabedoria que guia a nossa Sabedoria...
leva-nos ao centro de nós mesmo,
Eu quero sentir no meu coração o palpitar do coração do Grande Sol Central em meu coração,
em minha consciência...
Quero viver a consciência da felicidade da própria consciência...
Dentro do homem existe um Raio Divino,
Este raio quer voltar a ser estrela, a brilhar a luz do Grande Sol Central do UM, união de todas
as luzes...
Divino Espírito Santo fazedor da luz...
Clareia minha mente, ilumina meus pensamentos,
Eu Sou o Espírito Santo fonte infinita de luz...
Ilumina-nos poderosos 7 Elohins,
guardiões dos Mistérios Sagrados em nosso coração...
Eu invoco com meu coração a luz do Grande Sol Central,
para que o Fogo Sagrado da Redenção ilumine a nossa consciência..
Eu invoco a Merkaba,
Diamante Sagrado da Alma para que ele gire infinitamente em nosso coração.
Eu sou a luz infinita que há na Merkaba
Invoco a lei da evolução que há na vida, em nosso coração.
O universo da consciência Cósmica divina, O Grande Sol Central queima o fogo sagrado em
nosso coração, em nossa consciência...
Bendita luz que emana da Supra Consciência Cósmica em nosso coração..
Eu me curvo, diante da luz do Grande Ancião...
A luz do relâmpago Azul desce e ilumina minha consciência...
Estamos activando nossa Consciência Contínua..
Abro meu coração, minha alma se curva diante da luz...
Eu Sou a redenção...
Eu Sou as graças infinitas para tudo e para todos...
Eu sei que pouco a pouco, a verdadeira sabedoria irá rasgando o véu da minha ignorância,
arrogância, e desejo de poder...
Eu sei que meu ego negativo, irá aos poucos perdendo o medo,
Abro a mão de todo controle e manipulação que ele acredita que controla.
Eu sei que pouco a pouco, o meu ego se dissolve, sendo aniquilado para uma nova
consciência...
Eu sei que a Luz Sagrada do Grande Sol Central em meu coração ilumina minha inteligência,
desprograma velhos conceitos, verdades e significados...
Nossa Consciência desperta aos poucos, na aurora da luz da beleza, harmonia que emanam da
verdade que há na Consciência continua...
Divino Espírito Santo liberta-nos do pior pecado - a ignorância.
Abro meu coração, neste momento e queimo com o fogo sagrado da compaixão, o meu
orgulho, a arrogância e minha onipotência no fogo ardente da Chama Trina...
Eu Sou a luz de todas as luzes...
Eu Sou o fogo que emana do diamante de todos os Budas.

Eu subirei as escadas que nos levam a luz , no momento e na hora certa definida...
Eu Sou a Verdade que liberta...
Coloque-se sob uma esfera de luz, um Grande Sol Central...
Sinta a luz infinita do Sol Central em sua consciência...
Agora permita que sua consciência circule, fluindo para cima, para a luz, como se o erguesse
suavemente ao espírito.
Permita-se esta completamente no próprio raio do amor.
Sinta a vida vibrando, circulando em movimento no Grande sol Central...
O fogo divino dos raios do Grande Sol Central estão vivos pela compaixão do Um para o Um...
Sinta a compaixão de todos os Budas em seu coração...
Sua respiração é a respiração do Grande Organismo vivo de Luz do Um...
Sinta no seu corpo físico e espiritual o Silêncio e o vazio do Um...
Concentre-se em sua respiração...
Inspire e expire na harmonia do Universo...
Sinta a luz do fogo Sagrado do Sol em seu coração...
Eu sou a Fonte e o ímã da luz do coração do UM...
Sou a manifestação da harmonia, bondade e beleza..
Eu Sou a Ponte para a Liberdade para tudo e para todos.
Abro meu coração para que eu possa agora e sempre amar a Deus no Um, sobre todas as
coisas.
Agora, abro meu coração para que a Divina Consciência do Um manifeste em minha
consciência, para que eu possa estar no movimento do dharma, da minha missão para o UM e
dentro do Um.
Nosso coração está aberto, receptivo para tudo e para todos, seremos uma união de pessoas
de boa-vontade unidas pelo bem de tudo e de todos.
Somos iluminada pelo coração da bondade do Um, seremos uma luz para tudo e para todos.
Somos um Sol que nutre, alimenta, redime e espalha as graças da sua luz tudo ao seu redor.
Somos a Ponte para a Liberdade para tudo e para todos.
Somos um canal iluminado da liberdade, Paz, Sabedoria, visão, equilíbrio, Pureza, vontade,
Generosidade, União, Participação colectiva...
Estamos sintonizados com a frequência vibratória Divina da bondade dos 7 Elohins,
Estamos no lugar do silêncio Perfeito, o Vazio Primordial...
é lá ,que os Elohim nos ilumina...
Estamos unidos nas cores do arco-íris que emanam dos Sagrados Elohins...
Afirmação do Discípulo
"Eu sou um ponto de luz dentro de uma luz maior"
Eu sou um Sol dentro de um Sol maior.
"Eu sou um feixe de energia amorosa dentro da corrente do Amor Divino".
Eu sou um ponto de Luz dentro da rede infinita de luz do coração do Um.
"Eu Sou uma centelha de fogo Sacrificial focada na flamígera Vontade de Deus
E assim permaneço.
Eu sou um caminho pelo qual os homens podem se realizar
eu sou uma fonte de força capacitando-os a sustentar
Eu Sou um facho de luz brilhando sobre seu caminho
E assim permaneço.
E assim, permanecendo, eu giro
E dessa forma percorro os caminhos dos Homens
E conheço os caminhos de Deus
E assim eu permaneço".
Eu sou dharma dhannya
..Estamos neste momento inspirando a luz brança em nosso coração...
Expire lentamente luz brança, enquanto preence toda a sua aura.
Visualize um diamante branco em seu coração...
Envie a compaixão para o seu coração, para o coração do UM...
Este momento é sagrado para o seu coração...
Inspire e expire a vida da luz branca do Universo...
Imagine um Sol iluminando seu coração iluminando com a compaixão em todo o ambiente...
Somos Plenos de luz...
Neste momento, estamos na luz...
A eternidade no aqui e no agora...
Vamos visulizar uma pérola de luz brilhante branca, iluminar a sua coluna...
Uma coluna (tubo) de luz branca está preenchendo a base de sua coluna com uma energia
cintilante, faiscante de luz branco-diamante...

Sinta as graças do Espírito Santo iluminar sua mente, seus pensamentos, seu ego...
Primeiro é necessário que voce se perdoe e perdoe a tudo e a todos...
Sinta a luz branca limpar sua mente da culpa, do ressentimento, da solidão, da mágoa, do
ódio, da inveja, tristeza, ambição, melancolia, desilusão...
Sinta a sua mente livre do adversário, do inimigo, do obsessor do passado, de todos aqueles
que invadiram seus pensamentos, sua mente para sufocar, destruir...
Sinta luz da liberdade, do dharma limpar a sua mente...
Sua mente está sendo purificada com a luz branca e com as águas da Fonte das Graças da
Grande Fraternidade Branca do Sol Central.
Voce merece estas chuva de graças e de bençãos que o universo envia neste momento...
O anjo Gabriel enviou a luz e as graças da Divina Presença...
Os mestres estão com o coração iluminados de graças para todos...
Permita que a graça da redenção e da compaixão faça parte da sua vida...
Aquele que recebe a graça é um doador da graça...
Ilumine sua mente em nome do Espírito Santo,
e assim, sua Divina Presença iluminará com o Espirito Santo tudo e todos por onde passar...
A luz branca da redenção e da purificação chega ao seu terceiro olho, abrindo e expandindo sua
visão interna com a brilhante essência de diamante.
Sinta que seu terceiro olho está formigando com a brilhante luz branca, e faíscas coloridas, e
colunas de luz-lazer emanam de seu terceiro olho ao testemunhar essa brilhante expansão de
luz.
Agora, procure esvaziar a mente sinta o vazio da mente...
Inspire e respire na sintonia do universo...
sinta a sua respiração...
Imagine o movimento das nuvens...
Estamos em profunda harmonia com tudo e com todos.
Somos Um...
Sinta agratidão e aceitação da vida como ela é, neste momento...
Voce estára no movimento do Tao em harmonia e aceitação...
Voce está agora no movimento do Tao.
Ouça a música, a musica da vida...
sinta vida em seu coração...
Sinta o coração do Um...
A divina Presença da vida está em seu coração...
Este momento é o momento do encontro com a Divina Presença...
Eu Sou a Pureza Divina Cósmica do Cristo.
Visualize a Divina Presença de muitos nomes...
Ela está viva em seu terceiro olho...
Permita que a Divina Presença entre dentro de voce...
Sinta sua Divina Presença em seu corpo, em sua mente...
Há uma incorporação de Lua em sua consciência...
Somos Um...
A Divina Presença respira em sua respiração...
Somos Um...
A Divina Presença respira no coração do Um...
Afirme "Eu sou a Divina Presença manifestada em meu corpo, mente, sentimentos, ações e
pensamento. eu sou a Ativação da Pureza Cósmica do Cristo. Essa Presença de luz está, agora,
sendo permanentemente ancorada dentro das células, átomos e órgãos do meu corpo,
mantendo e nutrindo a vida dentro deles em uma saúde perfeita e radiante. Eu sou a Saúde
Perfeita e Radiante que meu corpo Manifesta Agora. Eu sou a Ascenção na Luz. amado Sou".
Sinta as viibrações em seu corpo, se ele vibrar, tremer, seus braços e mãos poderão se
levantarem é a energia que está a circular...
é a materialização da Divina Presença em ação...
Sinta a energia circular em seu braços e suas mãos... Entregue suas mãos a Divina Presença...
Suas mãos são as mãos da união com tudo e com todos...
Suas mãos são o simbolo da doação, da atroca...
Imagine que uma multidão de pessoas de boa-vontade
estão de mãos dadas, unidas na missão da compaixão...
Suas mãos são as mãos da Divina Presença em ação...
Sinta a Divina Presença incorporar materializar em suas mãos de luz...
Entregue-se, suas mãos de luz são a divina Presença em ação...
Agora, seu terceiro olho brilha a luz branca do arco-iris...
Divina Presença, guia-me em direção a minha missão, ao meu verdadeiro caminho...
Divina Presença ilumina minha consciência...
Quero ver com os olhos da águia à 360 graus...

Liberta-me do narcisismo, do ambição, da necessidade, do desejo de poder e da dominação..
Liberta-me da ignorância, da cegueira dos egoístas e indiferentes...
Quero a graça de viver meu grande Dom, minha missão...
Eu sou a sabedoria infinita do coração e da Mente do Um...
Agora imagine que a luz branca da Pureza está espiralizando e iluminando sua garganta, seu
coração, seu plexo solar, seu chacra do umbigo e seu chacra sexual,.
a luz branca circula pela coluna e brilha em seu interior...
A alegria e harmonia estão presente em seu interior.
Sinta a gratidão em seu coração...
A Divina Presença ilumina seu coração...
Inspire e expire...
Sinta uma profunda harmonia interior...
viva este momentos de graça com sua Divina Presença em seu coração.
RITUAL DO SUMO SACERDOTE
O Sumo Sacerdote se posiciona em frente à Chama Sagrada Materializada e Decreta:
"Em nome e com o poder e autoridade do Fogo Sagrado presente nos corações de todo ser
humano, invocamos:
Aproximai-vos Anjos e Devas dos Cerimoniais,
da música, da beleza e da cura.
Uni-Vos a nós, neste serviço de adoração e, por meio de vossas poderosas forças do apelo,
atraí das altíssimas oitavas da Luz Cósmica a energia, o alimento espiritual e a vitória física
para abençoar os que aqui se encontram.
Vós, poderosos Mestres Estelares, Seres Cósmicos, Anjos e Seres do reino elemental e da
natureza, oferecemos nossa energia para auxiliar este Planeta e toda a vida sobre a Terra.
Abençoai nosso emprenho e reforçai-o com Vosso divino poder.
Onipotente EU SOU, Fonte de toda Vida, preenchei-nos com Vossa Luz, Vosso divino poder;
ascensionai nosso Serviço prestado à Luz em favor de todas as coisas boas.
Agradecemos a oportunidade de colaborar nas obras e ações dos Mestres Ascensionados e
Seres Cósmicos para a realização do Plano Divino destinado à Terra e sua humanidade.
Vinde, Seres Iluminados, e arremessai os abençoados Raios Cintilados do Grande Sol Central
na acumulada energia negativa que vem se arrastando desde o início dos tempos.
A Vós, Mestre Princípio, Senhor da Ordem Cósmica, a Quem nós amamos, abençoamos e
agradecemos pelo seu surgimento após o Grande Silêncio: Conduzi as irradiações da Ordem
Cósmica até nós, a todas as pessoas, a todos os governos, regências e povos".
Estamos cientes do OLHO DE DEUS QUE TUDO VÊ.
(Após algum tempo, de silêncio, o Sumo Sacerdote se posiciona em frente à Chama
Sagrada,.então pronuncia as palavras finais da oração:
"Que a Luz em cada coração resplandeça, aumentando a Luz no mundo ! Paz!"
Que meu sincero amor possa auxiliar aqueles que procuram o caminho da Luz e manter
inalterado o Foco do Amor, até a vitoriosa Ascensão na Luz.
Que assim seja. "
.....
CREDO DO TEMPLO UNIFICADO DA GRANDE FRATERNIDADE
Creio em Deus Pai e Mãe, como creio na arquitetura do Universo e da Terra.
Creio em Alpha e Ômega, em todas as Hostes celestiais e universais, no Espírito Santo, na
Ascensão na Luz e na consagração de todos os Seres Cósmicos da Grande Fraternidade Branca.
Creio no Amor da Divindade Suprema, no meu Cristo Interno; que as obras que tenho a
realizar sejam com amor a toda a humanidade.
Creio que deverei reconciliar-me com tudo e com todos e que viverei em pleno Reino de DeusPai-Mãe e Espírito Santo.
Creio em minha união perfeita com o trabalho manifestado pela Grande Fraternidade Branca e
trabalharei para a Ascensão na Luz, para que o Cristo reine em meus irmãos.
O Fogo Espiritual estará atuando, implantando a união entre todas as nações.
Creio que sou o templo vivo onde habita o Cristo e que deverei espalhar a Luz do Criador em
formas de pensamentos, iluminando; nos Raios, harmonizando, curando, alegrando,
incentivando na Fé Crística.
Meu Amor derramarei, incondicionalmente, por todos e terei a gratidão por servir à Luz dos
Iluminados.
Creio nestas amáveis Hostes celestiais da Hierarquia do governo oculto de Deus-Pai-Mãe.

O SELAMENTO DA LUZ
Para ser feito na conclusão de todo serviço dos Raios Cósmicos
Nosso amado Pai.
Invoco aos santos anjos que servem no teu Trono da Graça para receberem agora, pelo
coração de nosso próprio Santo Cristo Pessoal, este Momentum de Luz.
Conceda a este Momentum ser multiplicado agora pelo Imaculado Coração de Maria,
pelo Sagrado Coração de Jesus,
pelo Livre Coração Violeta de Saint Germain,
pelo Obediente Coração de Godfré,
pelo Puro Coração de Santa Teresinha de Lisieux,
pelos Corações de todos os santos ascensos, virtuosos, verdadeiros e fiéis
e pelos Justos Corações de todos os Santos não Ascensos.
Em nome da Palavra verdadeira, permita ao nosso Momentum ser absorvido no Íntegro
Coração do Cristo Cósmico, o Senhor Maitreya, e ser selado no Íntegro Coração do Arcanjo
Miguel.
Para ser usado nas horas quando os amados Portadores de Luz, tiverem necessidade de uma
imediata transfusão de Luz e a proteção do Comandante das Hostes do Senhor.
Assim permita este reservatório de nosso Momentum de Luz em seu coração,
Ó Poderoso anjo do fogo sagrado.
Ó amado Maitreya.
Ser agora para a cura das nações, a proteção do Grupo Sintonia Saint Germain, a fé e a
verdadeira testemunha da atividade dos Mestres Ascensos no planeta terra.
Em nome do Espírito da Grande Fraternidade Branca.
Eu consagro estes corações como um cálice de sustento da Luz e seu Momentum através de
nós.
Assim está feito, selado e acabado.
E em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e da Mãe.
Cumprimos nosso destino Ígneo.
OM! OM! OM!
Eu permaneço seu professor e amigo,
Serapis Bey
....
GUARDIÕES DO FOGO SAGRADO: Oração Poderosa
PELAS SETE DIVINDADES QUE REGEM O UNIVERSO.
PELO SEU AMOR AO SER PELA SUA BONDADE A VIDA.
PELO UM - PODEROSO PENSAMENTO ELEVADO AO COSMO,PELAS SETE LANÇAS DE FOGO QUE
ATRAVESSARAM O INFINITO PARA LIVRAR A TERRA DE TODOS OS MALEFÍCIOS.
PELOS SETE DIAS E AS SETE NOITES DE PURIFICAÇÃO NO MAR.
POR ESSE FOGO DIVINO QUE LIVROU O MAL DA TERRA , DESFEZ O MALFEITO NAS AGUAS DO
RIO E DO MAR ,O MAL DOS ARES E TODO MAL DO FOGO QUE NAO SEJA O FOGO DIVINO DO
VOSSO AMOR.
PELOS SETE DIAS QUE O POVO DE JOSUÉ RODEOU AS MURALHAS DE JERICÓ.
PELA ARCA DO SENHOR.
PELOS SETE SACERDOTES
QUE TOCARAM AS SETE TROMBETAS
PARA ESTA VIBRAÇÃO POSITIVA LOUVOR ,GLORIA ,AÇÃO DE GRAÇAS , HONRA,PODER E
FORÇA AO NOSSO DEUS
PARA TODO O SEMPRE NÃO HAVERÁ PENSAMENTO NEGATIVO , NEM UMA FORÇA MALÉFICA
QUE POSSA COM O PODER DAS SETE DIVINDADES QUE REGEM O PRINCIPIO E O FIM, E NOS
PROTEGEM.
PARA TODO O SEMPRE
AMÉM AMEM AMEM
ORAÇÃO PODEROSA DA CHAVE DE SÃO JORGE
Com esta chave abençoada eu peço a Deus pela intercessão de São Jorge, que me conceda a
graça de abrir: meu coração para o bem; meus caminhos para os bons negócios; as portas da
prosperidade, da caridade e da paz para eu viver sempre feliz.
Com esta chave, em nome de Deus, eu fecho: o meu corpo contra as maldades deste mundo;

SALMO 90
Este salmo:
· é considerado como "o salmo dos Anjos";
· sua leitura, segundo os cabalistas, faz descobrir todos os tesouros e segredos da terra, em
especial o versículo 9;
· protege contra as adversidades;
· favorece a nobreza, o magnetismo pessoal e as grandes descobertas;
· guarda o lar;
· abençoa os bens;
· protege contra assaltos;
· protege contra acidentes;
· protege contra armas em geral;
· combate a mentira e a irritação;
· ilumina as lembranças de fatos ocorridos em outras encarnações;
· dá proteção contra os espíritos ignorantes e primitivos.
DEUS, PROTETOR DOS JUSTOS
1. Deus, eu moro sob a proteção do Altíssimo e descanso à sombra do oponente.
2. Digam todos:
"O Senhor é meu refúgio e
meu escudo, meu Deus em quem confio."
3. Porque o Senhor há de livrá-lo
do laço do caçador e das doenças
perigosas.
4. Com Suas penas o cobrirá
e o abrigará sob Suas asas.
Escudo, verdade e aliança são lealdade divina.
5. O filho que crê no Pai
não teme jamais,
nem à noite nem à luz do Sol,
6. as doenças que se propagam
ou os flagelos que arrasam o dia.
7. Podem cair mil a Seu lado,
e à direita, mais dez mil,
mesmo assim nada O atinge.
8. Inclinará os Seus olhos em tudo,
e verá que o caminho contrário
não leva a nada.
9. Pois Ele é de fato
meu refúgio.
Sinto-me confortado
no Senhor Altíssimo.
10. Nada poderá me atingir.
Em minha casa não haverá doenças
nem desavenças.
11. Pois o Senhor deu ordens aos anjos para que guardasse Seu filho por onde quer que Ele
caminhe.
12. Eles irão levá-lo,
segurando suas mãos,
para que não machuque
os pés nas pedras.
13. Andará por sobre os
contrários mais temíveis, como
o leão, o dragão...
E Seu filho pisará a salvo.
14. Porque quem está unido ao Senhor estará salvo e protegido.
15. "Se invocado,
Eu ouvirei.
Serei Seu amigo nos momentos
mais difíceis.
Eu lhe darei a salvação e a glória.
16. Darei fartura, prolongando a vida.
Mostrarei minha salvação".

ORAÇÃO CONTRA MALEFÍCIOS
Pelo sinal da SANTA CRUZ, livrai-nos DEUS NOSSO SENHOR,
De nossos inimigos espirituais e carnais.
Em nome do PAI, da MAE, do FILHO e do ESPíRITO SANTO. AMÉM!!!
SENHOR JESUS,
Que teu sangue me lave, me liberte de todo e qualquer tipo de malefício – (10x)
SENHOR JESUS,
Que teu sangue lave e liberte a minha casa de todo malefício – (10x)
SENHOR JESUS,
Que teu sangue lave e liberte o meu trabalho de todo malefício – (10x)
SENHOR JESUS,
Que teu sangue lave e liberte toda a minha família de todo malefício – (10x)
SENHOR JESUS,
Muito Obrigado – (10x)
Fortalecei-nos ESPÍRITO SANTO, formai-nos, enchei-nos de VÓS e servi-VOS de nós.
Expulsai de nós todas as forcas do mal, aniquilai-as, destrui-as
para que fiquemos BEM e possamos praticar só o BEM...
Afastai de nós, de nossa casa, de nosso trabalho todos os malefícios,
a bruxaria, a magia negra, os feiticos,
as amarracoes, as maldicoes,
os mau-olhados, tudo o que é mau;
Pecado, ódio, inveja e perfídia, a doenca física, psíquica, moral, espiritual e diabólica...
Queimai, transmutai, transformai todos esses males no Teu FOGO SAGRADO,
Para que nunca mais possam nos prejudicar ,
Nem a nenhuma outra criatura do mundo.
AMÉM AMÉM AMÉM!!!
Amado EU SOU, amado EU SOU, amado EU SOU (9x)
Está feito.
...
NA CÂMARA SECRETA DO CORAÇÃO
Este é o Chakra Secreto do oitavo raio, ele tem oito pelas que demonstram a perfeito fluir da
figura oito entre o céu e a terra. Situa-se atrás do chakra do coração. Este é o lugar sagrado de
Deus no homem, é aqui que se encontra o altar secreto do nosso Santo Cristo Pessoal em nós.
Podemos nos visualizar orando a Deus de frente para este altar, dentro da câmara secreta.
neste altar podemos colocar tudo o que nos é mais sagrado como uma espada de luz ou um
manto da invisibilidade.
Escritos do amado LANELLO:
"Através do chakra da coroa, foco do raio amarelo, magnetizai [atraí a vós] amor amando os
ensinamentos da sabedoria.
Através do chakra do terceiro olho, foco do raio verde, magnetizai amor meditando sobre a
Virgem Cósmica que envolve tudo o que é vida na concepção imaculada - e ide adiante para
fazer o mesmo.
Através do chakra da garganta, foco do raio azul, magnetizai amor pelo poder da Palavra
Falada oferecida louvando ao Pai, à Mãe, ao Filho e ao Espírito Santo, e adorando a chama.
Através do coração, foco do raio rosa e da chama trina, magnetizai amor como adoração da
vontade de Deus, como equilíbrio da Mente Crística, como faculdade intuitiva do próprio amor,
e como integridade da Trindade em manifestação.
Através do plexo solar, que é o foco do raio púrpura e dourado, magnetizai amor sendo o
guardião do vosso irmão e lavando os pés dos vossos co-servidores na Senda.
Através do chakra do lugar da alma, foco do raio violeta, magnetizai amor na busca da
liberdade, na invocação da misericórdia e na defesa da justiça.
Através do chakra da base da coluna, foco do raio branco da luz da pureza, magnetizai amor
consagrando as energias do fogo sagrado à vitória da luz em todos os vossos chakras e à
restauração da pureza em todos os níveis da consciência".
BENÇÃO DE KUAN YIN
Deusa da Misericórdia
Que a paz de Deus paire sobre os vossos lares!
Possa o Amor Divino estar em vossos corações!
Que a luz cósmica flameje em vossas almas
e a sabedoria em vossas mentes!

que agora vos envolveis!
Que a graça de Deus vos cubra
em vossos atos de adoração!
Possam os dons do Absoluto
expressarem-se através de vossas consciências,
e que a plenitude e a vitória de vosso
Plano Divino sejam realizadas,
e selem a vossa passagem pela Terra!
Muita luz e muita paz!
ORAÇÃO AO ESPIRITO DO FOGO
(Para livrar o Xamã das influências negativas)
Espírito do Poder e da Transformação,
Desce sobre mim.
Vem cavalgando ligeiro
O corcel de fogo,
E dispara
Flechas flamejantes
A fim de purificar
O meu ambiente.
Faze arder à minha volta
Um grande circulo de fogo,
Tornando-o uma barreira intransponível
Para energias negativas.
Lança setas
Sobre as larvas
Que invadiram
A minha tenda,
Queimando-as para sempre.
Monta guarda à minha volta
E transforma
Cada uma das sagradas pedras
Do meu circulo
Em brasa viva,
Para que os meus inimigos
Não as possam ultrapassar.
(recebi sem autoria)
ERNERGIZAÇÃO
Vem espírito do bem, me envolve,
lança seus raios bondade em minha direção,
Cubra-me com tua proteção.
Reabastece minhas energias,
Fazendo-me compreensão,
Elevando sempre meu coração
ao ápice da bondade,
Que eu sempre saiba perdoar,
Esquecendo mágoas,
Lavando a alma,
Sendo somente o amor que se dá.
Vem espírito superior,
Carrega-me em teus braços,
Dai-me a força que preciso,
Para continuar o que aqui vim fazer,
E nunca me esquecer
dos teus ensinamentos,
Perdida no mar da minha infantilidade
como humana,
Aprendiz de um tempo.
Oh... espírito benfazejo,
Sopra em minha direção,
Que minha criança interior,

Apaga de minha mente as decepções
de coisas que não conhecia,
O mal que não sabia que tão forte existia,
O ódio ,
A vingança,
Pois sempre sentia o amor,
Não acreditando no êxito da ruindade,
Pois todos ao serem filho de um Deus
levam o amor no coração,
E não deveriam se perder na escuridão.
Que eu possA direcionar teu amor
para esses corações
em forma de elos preciosos me dado por ti.
Vem espírito da brandura,
Me circula,me faz cura,
Lava meu interior,
E que nele nasça a flor
da tua humildade,
Para que eu posso espalhar
a suavidade,
o conforto de uma palavra amiga,
a honestidade de um existir,
até quando eu deva partir,
Para me embaralhar de volta
nos teus cabelos,
Sendo uma partícula de tua elevação.
Que se faça a cura,
energizando meu ser.
LEI DO PERDÃO - INVOCAÇÃO
EU SOU a lei do Perdão e a Chama
Transmutadora de todos os erros que cometi
em vidas passadas e no presente.
(repetir 3 vezes, visualizando a cor Violeta)
EU SOU o Perdão e a Chama Transmutadora
de todos os erros que toda a humanidade
cometeu na Terra, no passado e no presente.
(repetir 3 vezes, visualizando a cor Violeta)
EU SOU um ser de Fogo Violeta
que Deus deseja(3 vezes)
EU SOU a perfeição do Fogo Violeta
que Deus deseja
EU SOU a força Transmutadora do
Fogo Violeta.
EU SOU Luz Cósmica em ação.
EU SOU um ser de Fogo Violeta que
Deus deseja.
EU SOU o EU SOU. (3 vezes)
Eu evoco o Raio Branco da Libertação do
Grande Sol Central e decreto que ele penetre
em cada uma das minhas células, até que tudo
em mim se transmute em perfeição.
EU SOU o EU SOU, a velocidade da luz
cósmica, que faz com que esta apelo seja
atendido neste instante mesmo.

ORAÇÃO À ESPADA DE MISERICÓRDIA DE KHUAN YIN
(Para eliminar problemas e obstáculos)
Concentre-se na presença de Deus que está no interior e,em nome da sua Presença do EU SOU
e do seu Santo Cristo Pessoal invoque Khuan Yin e a sua espada de misericórdia.
Visualize o seu coração e desembainhe a espada de misericórdia.
Empunhe esta espada e aponte-a em direção ao núcleo do problema.

Ó amada Khuan Yin,carregai agora esta espada com a vossa chama do perdão,da verdade,da
misericórdia e da liberdade.
Tornai o meu braço direito no cetro de poder no mundo da forma e Concedei a vossa graça.
(Faça aqui a sua oração pessoal)
Que a plena expansão da misericórdia do altar do vosso retiro em Pequim se expanda agora
pelo meu braço direito e pelo meu coração atraves desta espada de chama vivente.
Que as crianças de Deus na terra saibam que o fogo da misericórdia afastará todos
medos,apagará o fogo das nossas emoções,deterá os tumultos das massas e abrandará os
problemas e preocupações da nossa juventude.
Submeto todos os meus pedidos à vontade de Deus e somente à vontade de Deus.
Em nome do Pai,do Filho,do Espirito Santo,Amém,Amém,Amém.
ORAÇÃO AO ARCANJO RAFAEL PARA LIBERTAR VÍCIOS
Iniciar numa 4ªfeira com vela de 7 dias verde.
Arcanjo Raphael, médico celeste, derrame sobre................. o seu poder curador, para que
cada célula de seu corpo seja carregada de força vital, e que seu organismo recupere curando
corpo e espírito com a graça Divina.
Peço ainda, com a sua permissão, ao coletivo dos elementais, que dilua na chama desta
vela(verde) todas as energias negativas ou intrusas que possam estar atuando no corpo físico e
emocional de.......................
sendo, agora, totalmente desmaterializadas.
Peço sejam reconstituídas todas as células e átomos do seu corpo físico, voltando assim à
perfeita saúde, manifestação da harmonia.
AFIRMAÇÃO:(EM VOZ ALTA, VOLTADA PARA O LESTE)
Arcanjo Raphael................ está completamente são de corpo, alma e espírito. está livre de
miasmas, larva astral, obsessores e findas todas as influências negativas. Todo desânimo,
tristeza, cansaço, ansiedade e dores se foram, deixando em seu lugar boa disposição, ânimo,
alegria de viver e força para o trabalho.
Sua capacidade imunológica está perfeita e afastado todos os vícios e dependências.
Há confiança em Deus e no futuro. Está realmente feliz, ama e é amado.
Fazer 21 dias.
Se esquecer começar novamente.
MEDITAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO
" Inspirada nos ensinamentos de Saint Germain".
Que a energia branca divina resplandeça agora e todos os dias e preencha por completo meu
corpo físico, cada órgão, cada célula e também o meu DNA Espiritual, transmutando-o para
acelerar a minha iluminação.
Que a energia branca divina expanda agora e envolva o meu corpo etéreo, curando-me de
todas as doenças que poderiam se manifestar no meu corpo físico.
Que a energia branca divina amplie neste instante e chegue ao meu corpo emocional, curandome de todas as questões emocionais desta e de outras vidas, desfazendo todos os meus
vínculos cármicos de desamores pregressos, inspirando-me a sentir, hoje e sempre, somente o
amor incondicional.
Que a energia branca divina alcance neste momento o meu corpo mental, curando a minha
forma de pensar para que, hoje e sempre, eu pense somente com base no amor incondicional.
Que a energia branca divina expanda ainda mais e chegue ao meu corpo espiritual,
estimulando e inspirando-me a viver todos os dias no caminho retilíneo da evolução do espírito.
Que a energia branca divina, envolvendo todos os meus corpos, possa me religar,
definitivamente, ao meu “eu superior” e que, a partir de hoje, o meu “eu superior” guie os
meus passos, os meus pensamentos e os meus sentimentos para que, cada vez menos, eu
sinta a influência do meu “eu externo”.
Que de hoje em diante, inspirado na luz branca divina e com o direcionamento preciso do meu
“eu superior”, eu viva todos os dias a presença divina de o “Eu Sou”:
Eu sou, hoje e sempre, compreensão
Eu sou, hoje e sempre, compaixão
Eu sou, hoje e sempre, perdão
Eu sou, hoje e sempre, paz
Eu sou, hoje e sempre, harmonia
Eu sou, hoje e sempre, saúde
Eu sou, hoje e sempre, presença divina,
Eu sou, hoje e sempre, amor incondicional.

PRECE À MÃE DA CHAMA
Selando as Energias
Em nome de Jesus o Cristo, nós chamamos ao coração do Deus Pai Mãe para sustentar o fogo
do fervor para a Liberdade dentro de nossos corações neste momento e diariamente em nossas
vidas, até que nós vejamos a Vitória da Luz manifesta em todos os elétrons de todos os átomos
e de todas as célula dos quatro corpos mais baixos da Terra e suas evoluções. Possamos
sustentar este fervor; possamos ser a faísca de fogo que ilumina um mundo! Possamos ser a
tocha da Liberdade que nós passamos de mão em mão.
No nome da Divina Mãe, deixe este fervor queimar! Deixe isto queimar como uma
demonstração, como uma testemunha até Saint Germain, que nós somos ego-autores na
Terra, que nós somos os filhos e filhas responsáveis da Liberdade que nós não precisamos de
ser tratados como bebês e mimamos e amolando e falando dia a dia para nos lembrarmos da
nossa chamada alta e santa para portar a luz da Vitória aos quatro cantos da terra.
Assim, Saint Germain amado, nós lhe pedimos que ilumine o fervor da Liberdade dos corações
no mundo.
E nós solicitamos que nossa própria Poderosa Presença Eu Sou e que o corpo causal sustentem
aquele fogo como uma fonte de Luz no qual você pode imergir, de forma que você possa dar
aquele fogo de Liberdade à humanidade.
Assim nos deixe ser aquela fonte da Liberdade pronto para Saint Germain nem sempre
pedindo, mas dando aquela luz da Liberdade até nosso Mestre. Assim nos deixe ser aquela
testemunha que é a esperança, a fé, e a caridade do Espírito inteiro da Grande Fraternidade
Branca na Terra.
Em nome do Pai e da Mãe, do Filho e do espírito santo, é perfeito, é iniciado, e nós vamos
cumprir nosso destino de fogo!
Apelo para Proteção
Este Apelo é dirigido aos Soberanos Divinos do Grande Silêncio, podemos faze-lo ao acordar, e
durante todo o dia ao sentir necessidade de proteção.
- Toda Poderosa Presença EU SOU carregai meu manto de luz e enchei-me com o poder e o
sentimento do Grande Silêncio.
Fazei que a pressão desta luz seja tão forte do interior para o exterior, que nada na Terra
possa me atingir.
Enchei-me com o amor do Grande Silêncio que ilumina.
Desvelai-me o que eu terei necessidade de saber nos dias vindouros e por toda a eternidade.
EU SOU! EU SOU! EU SOU!
Fonte: Grupo Luz_Violeta.
Invocação À HIERARQUIA DO RAIO RUBI
Ó luz de alegria do Grande Sol Central, aumentai e intensificai a alegria dentro dos abençoados
corações que, no amor, servem, vivem, se sacrificam, entregam e, no amor, são altruístas.
Ó alegria de Sanat Kumara, brotai, agora, no interior de nossos corações!
Alegria de Sanat Kumara brotai como um fogo sagrado da vida eterna! Pois, quando temos
alegria, Ó Deus, entramos no curso principal da vida eterna.
Legiões de alegria do Grande Sol Central, inflamai, agora, estas chamas.
Elohim, inflamai, agora, estás chamas ardendo sobre o altar de nosssos Corações.
Inflamai, agora, a alegria da vida.
Ó Luz, multiplicai luz.
Ó Alegria, multiplicai alegria.
Amor, multiplicai amor e provai a palavra que EU SOU, visto que a Palavra é a extensa do filho
de Deus, que é vida eterna. E é o testemunho vivo dos filhos e filhas de Deus de que a palavra
que está em seu interior multiplique toda a substancia de Deus Todo - poderoso.
Portanto pela Vossa Palavra, ó Deus, multiplicai a nossa alegria, multiplicai a nossa luz,
multiplicai o nosso amor, multiplicai a nossa consciência do Pai,
EU SOU O QUE EU SOU, do Filho - abençoada Chama da Vida - , do Espirito Santo - o sopro de
vosso Espirito.
Multiplicai a energia da vida pulsando, no presente, como a chama da Mãe.
Ó Palavra que residis em nosso interior, multiplicai Deus que EU SOU, onde quer que EU SOU e
estou. Amém.
(Elizabeth C. Prophet)
DECRETO AO SENHOR HIMALAYA
Om Vishnu Om - Amado Senhor Himalaya
"Amada, poderosa e vitoriosa Presença de Deus EU SOU em mim, meu amado Santo Cristo

1- Benigna e preciosa é tua chama,
Amado Himalaya divino;
Teu puro nome santidade derrama,
Mestre do lótus- azul, querido.
2- Vem com teu Saber ensinar
A amar a Deus a toda hora,
O poder de Cristo ampliar,
Vitória a Deus manifestar agora.
3- Junto ao teu trono deixa-me sentar,
Apenas em Deus me quero centrar,
E absorver o teu tom sagrado,
Prodígio sem som aqui revelado.
4- Estou te invocando e peço agora,
Para ser como tu a cada hora;
A minha alma vem libertar,
Minha Vitória me ajuda a ganhar.
5- Chama do lótus azul brilhando
Na boa vontade se deleitando,
Á noite humana teus raios conduz
Até tudo ser a mais pura Luz.
6- Himalaya, vem manter tua chama
No lótus-azul do meu coração,
Pelo poder do nome de Deus,
Presença do EU SOU é a minha unção.
E com toda Fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, que se manifeste, que se
manifeste! 3x
Aqui e agora, com pleno Poder, eternamente mantido, onipotentemente ativo, em continua
expansão e abrangendo o mundo inteiro até que todos tenham ascendido totalmente na Luz e
sejam livres.
Amado EU SOU! Amado EU SOU! Amado EU SOU!"
Extraído do livro de Decretos da Summit Lighthouse
Oração da Luz
Senhor da Luz
Me ilumina a razão
Me inspira a lucidez
Desfaz a teia da ilusão
Me faz compreender
A eternidade de viver
Me ajuda a responder
Quem eu sou
E o que vim aqui fazer
Senhor da Paz
Acalma em mim o coração
Me ensina a amar
Sem o apego da paixão
Me faz reconhecer
Tua presença amada em mim
E sem receio algum
Te ver em todos
Pra saber que tudo é um
Senhor de Amor
Me dá tua mão, me faz feliz...
.....................................................................................................................................
Concluida a primeira etapa da pesquisa e montagem da instrução em Agosto de 2006.

