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PRECE ÀS SETE DIREÇÕES GALÁCTICAS
Desde a Casa Leste da Luz
Que a Sabedoria se abra em aurora sobre nós
Para que vejamos as coisas com claridade.
Desde a Casa Norte da Noite
Que a Sabedoria amadureça entre nós
Para que conheçamos tudo desde dentro.
Desde a Casa Oeste da Transformação
Que a Sabedoria se transforme em ação correta
Para que façamos o que tenha de ser feito.
Desde a Casa Sul do Sol Eterno
Que a ação correta nos dê a colheita
Para que desfrutemos os frutos do ser planetário.
Desde a casa superior do Paraíso
Onde se reúne o Povo das Estrelas e os Antepassados
Que suas bençãos cheguem até nós agora.
Desde a Casa Interior da Terra
Que o pulsar do coração de cristal do Planeta
Nos abençoe com suas harmonias
Para que acabemos com as guerras.
Desde a Fonte Central da Galáxia
Que está em todas as partes ao mesmo tempo
Que tudo se reconheça como Luz de Amor Mútuo.
AH YUM HUNAB KU
(Saudação Maia ao Sol Central - Entoar 3 vezes)
EVAN MAIA E MA HO
(Salve a Harmonia da mente e da Natureza - 3 vezes)
IN LAK CH
(Eu Sou o Outro em Você)
A CULTURA GALÁCTICA VEM EM PAZ
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1 - ABERTURA DO PORTAL E INSTALAÇÃO
DA CHAMA SAGRADA PERMANENTE NO LOCAL:

Evoco Deus, os Mestres e Guardiões do Fogo Sagrado, seus anjos e Arcanjos.
Saúdo o Rei Djim, as salamandras e todos os elementais do Fogo que a partir de agora
possamos estar além do tempo e do espaço.
Peço permissão aos Mestres e Guardiões deste Templo Sagrado e espaço para que possa
ser acesa no astral uma Chama Perpétua do Fogo Sagrado e a partir de agora seja um
ponto de força onde possamos vir em viagem astral nos energizar e participar de estudos
com os Divinos Mestres.
Que seja aberto o portal (declare o nome do local) e dentro deste portal pedimos que as
espirais do fogo divino nos limpe e nos purifique, que envolva nossos campos vibratórios e
recolha na tela vibratória da Lei que energia negativa que esteja direcionada para nós e
peço que o fogo divino purifique e desbloqueie nossos canais psíquicos expandindo-os e
elevando-os de forma equilibrada e harmoniosa.
Que o Fogo Divino envolva nossas hipófises e pineais purificando-as e consumindo os
bloqueios e a estimulem a abertura dos nossos dons naturais e estimule a abertura de dons
adormecidos e peço que o fogo percorra nosso sistema nervoso central e periférico
purificando e consumindo todos os bloqueios que impedem o nosso equilíbrio interior e
aceitação dos nossos dons e abertura dos nossos canais psíquicos e peço que toda essa
ação seja amparada e estimulada por Seres de Luz e protegido pelos nossos Mentores,
Mestres e Guardiões do Fogo Sagrado para que esta abertura ocorra de forma harmoniosa
e segura. Amém.
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2 - RITUAL DE PURIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO:
O Sacerdote acende a Chama e a apresenta ao membro do Conselho Presente,
posicionando-a no coração, para que ele aqueça as mãos e as passe-as na cabeça, no
movimento ascendente da testa até a nunca, num auto-passe enquanto o mantra abaixo é
recitado por todos durante o ritual de purificação.
MANTRA E INVOCAÇÃO AO FOGO SAGRADO
Para Invocação ao elemento fogo:
JAY JAY RAM (Djei Djei Rham)
Após a purificação de todos:
A Ti que estás comigo nesta vida, como meu Guia e Protetor, expresso minha gratidão
através desta chama que ascendo para Ti. Agradeço-Te pelo Teu cuidado amoroso e pela
Tua orientação. Amém.
O 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 .
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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. “
EXALTAÇÃO (De pé)
EU TE EXALTO MEU DEUS E BENDIGO O TEU NOME,
HOJE E POR TODA A ETERNIDADE.
EU TE LOUVO SENHOR E GLORIFICO O TEU PODER,
HOJE E POR TODA A ETERNIDADE.
TUA BONDADE IMENSA RECOBRE TODOS OS HOMENS,
INSPIRA A MINHA VIDA E EM ILUMINA. SENHOR,
AGRADEÇO-TE POR FAZERES DE MIM, PARTE DA TUA OBRA.
TUA MENSAGEM DE FÉ E AMOR CHEGAM AO MEU CORAÇÃO.
APRIMORA A MINHA DECISÃO DE TE SERVIR.
ACEITO A TUA PALAVRA E REFORÇO O MEU COMPROMISSO DE “FIDELIDADE”.
RECEBO-TE NA MINHA VIDA,
ACEITANDO A SABEDORIA MARAVILHOSA QUE TRAZES À MINHA CONSCIÊNCIA.
TUA VERDADE ULTRAPASSA AS RAZÕES MATERIAIS
E TRAZ SENTIDO AO MEU ESFORÇO DE TE “SERVIR”,
FAZENDO O BEM E DISTRIBUINDO AMOR.
AGRADEÇO-TE PELA OPORTUNIDADE DE HABITAR EM MEIO ÀS TUAS
MARAVILHAS
E PELA PROTEÇÃO QUE ME DÁS.
ESTÁS COMIGO, NÃO IMPORTA ONDE EU ESTEJA:
SE ME DEITO NO ABISMO, SE SUBO MONTANHAS, LÁ TE” ENCONTRO”;
SE EMIGRO PARA OS CONFINS DO MAR,
SE VÔO PARA AS MARGENS DA AURORA,
ESTÁS LÁ TAMBÉM.
NA CLARIDADE DO DIA E NAS TREVAS DA NOITE
NA LIBERDADE DOS CAMPOS, NA IMENSIDÃO DOS DESERTOS;
NA CALMA DAS FLORESTAS,
NA AGITAÇÃO DAS CIDADES,
LÁ ME “SUSTENTAS, ME APÓIAS”, ME COBRES COM A “TUA BENÇÃO”.
ATENDES MINHAS PRECES,
PREENCHES A MINHA ALMA COM A SABEDORIA QUE LHE FALTA
POR TUA BONDADE, POR TUA JUSTIÇA E CONSTANTE PROTEÇÃO;
PELO PERDÃO, PELAS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO E REDENÇÃO;
PELO TEU AMOR ETERNO, AGRADEÇO-TE SENHOR.
RECONHECENDO A TUA LUZ SAGRADA BRILHANDO SOBRE OS MEUS MELHORES
SENTIMENTOS.
AGORA E SEMPRE.
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ATMAN SHAKTAM - Canção da Alma
NÃO SOU EGO, NEM RAZÃO.
NEM MENTE, NEM PENSAMENTO.
NÃO POSSO SER OUVIDO NEM EXPRESSAR MINHA PALAVRA,
NEM SER SENTIDO, NEM VISTO.
NÃO PODEM ME VER, NEM NA LUZ, NEM NO VENTO,
NEM NA TERRA, NEM NO CÉU.
ENCARNADO EM CONSCI NCIA E ALEGRIA,
FELICIDADE E DE GLORIOSA ALEGRIA, EU SOU.
CAREÇO DE NOME, VIDA, NÃO RESPIRO O AR VITAL.
NENHUM DISFRACE ME AMOLDA, NENHUM DISFARCE CORPORAL ME ENVOLVE.
NÂO TENHO LÍNGUA NEM MÃOS, NEM PÉS, NEM MEIOS DE EVOLUÇÃO.
CONSCIENTE, ALEGRE, DISSOLVIDO ESTOU EM BEM-AVENTURANÇA.
LIBERTEI-ME DE MEDOS E PAIXÕES.
ENTERREI O ERRO E A COBIÇA.
NÃO ACARICIO O ORGULHO, NEM ALIMENTO A INVEJA.
MUITO ALÉM DA FÉ, MUITO ALÉM DA RIQUEZA,
DA LIBERDADE E DO DESEJO.
CONSCIENCIA, ALEGRIA, BEM-AVENTURANÇA SÃO A MINHA ROUPA.
VIRTUDE, VÍCIO, PRAZER E DOR NÃO ESTÃO COMIGO.
NEM TEXTOS SAGRADOS, SACRIFÍCIOS, ORAÇÕES E PEREGRINAÇÕES.
CAREÇO DE ALIMENTO E APETITE,
NÃO EXISTE COMIDA PARA MIM.
ENCARNADO EM CONSCI NCIA E ALEGRIA ME BANHO EM GLÓRIA,
NA BEM-AVENTURANÇA.
SEM TEMER A MORTE,
NENHUMA SEPARAÇÃO DE RAÇA ME AFASTA.
NENHUM PAÍS ME CHAMA DE FILHO, NÃO ME PRENDO A NENHUM
LAÇO NATAL.
CAREÇO DE DISCÍPULOS E MESTRES,
NÃO TENHO FAMÍLIA, NÃO TENHO AMIGOS.
CONSCIENTE E ALEGRE, IMERSO NA BEM-AVENTURAÇA, EU SOU !
NADA A CONHECER, NADA CONHECIDO.
EM MIM NÃO HÁ CONHECEDOR.
MINHA FORMA É INFORME.
VIVO COM MEUS SENTIDOS,
PORÉM NÃO SÃO A MINHA CASA.
SEMPRE SERENAMENTE EQUILIBRADO.
NÃO SOU LIVRE,
NEM ESCRAVO,
CONSCIENTE E ALEGRE,
ME ENCONTRO NA BEM-AVENTURANÇA.
SAT-CHIT-ANANDA
AHAM SHIVÔ HAM
(EU SOU SHIVA, ELE É EU).
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OS SETE PRECEITOS DO SERVIDOR DA LUZ
1 - Fazer da sua vida um exemplo de conduta que mereça ser imitada.
2- Buscar por todos os meios conhecer,
entender e obedecer as Leis do Universo.
3 - Buscar o Autoconhecimento de quem você é, de onde você veio, por que
está aqui, qual a sua missão na terra e para onde você vai.
4 - Reconhecer seus próprios limites e buscar ultrapassa-los.
5 - Estar em paz com a sua consciência
e transmitir esta paz aos seus semelhantes.
6 - Retirar as trancas da mente e do coração, abrir-se para o Alto e doar-se
como instrumento eficiente do seu próprio Eu Sou.
7 - Ser Amor, Sabedoria e Poder em harmonia e equilíbrio constantes.
Que haja Luz em todo o Universo.
Que haja Paz em todos os Cérebros !
Que haja Amor em todos os Corações !
E que haja Consciência em todas as mentes !
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3 - CONTACTANDO A FRATERNIDADE BRANCA
CREDO DO TEMPLO UNIFICADO DA GRANDE FRATERNIDADE BRANCA
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 Deus-Pai-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.
De coração, servirei pela eternidade à Hierarquia dos Iluminados,
pelo eterno bem, ao Senhor do Infinito, Majestade Divina.
Em qualquer hora e lugar estarei pronto a reverenciar com Amor e Gratidão,
a servir a Deus-Pai-Mãe com tudo que me for concedido. Amem.
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 !
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A GRANDE INVOCAÇÃO
Do Ponto de Luz na Mente de Deus, Flua Luz à mente 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 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!
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.
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OS DEZ DECRETOS DO ARCANJO MIGUEL *
1. Renuncio a quaisquer expectativas relativas à minha evolução e progresso espiritual.
Vivo no momento em cada dia, concentrando-me no objetivo de restabelecer a harmonia
e o equilíbrio do meu corpo, do meu espírito, das minhas emoções e do todo com o meu
Eu Superior.
2. Anulo todos os acordos feitos com a minha mãe, pai, filhos, enteados, marido (ou
mulher), ex-mulher (ou ex-marido) ou quaisquer outras pessoas que me possam reter na
terceira dimensão.
3. Renuncio a todos os conceitos inválidos sobre o meu valor, a minha percepção do amor,
da alegria, da paz, da segurança, da harmonia, da abundância, da criatividade, da
vitalidade, da juventude, da saúde e do bem-estar, da velhice e da morte.
4. Renuncio à necessidade de querer salvar o mundo ou qualquer ser humano que nele se
encontra. Tenho consciência de que a minha missão é aceitar a minha mestria e viver sendo
um exemplo de vida e de amor sem esperar nada em troca de ninguém.
5. Liberto-me de todos os preconceitos e memórias celulares quanto ao meu corpo físico.
Reivindico o meu direito divino à beleza, vitalidade, saúde e bem-estar, consciente de que
são o meu estado natural e que basta seguir os impulsos do espírito para que essa
perfeição se manifeste.
6. Renuncio a quaisquer expectativas quanto à minha criatividade e ao meu trabalho.
Trabalho e crio por prazer, ciente que a abundância e os recursos provêm do Espírito e da
minha autoconfiança e não apenas do meu esforço.
7. Renuncio a quaisquer condições da terceira dimensão que as instituições
governamentais ou afins me queiram impor. Não poderão controlar a minha pessoa, nem a
minha abundância ou segurança. Tenho plenos poderes para manifestar a segurança, ser
independente e comandar o meu próprio destino.
8. Liberto-me de todos os resíduos e dívidas cármicas, bem como das energias impróprias
existentes em mim e no meu corpo físico, emocional e astral. Resolvo todos os
condicionamentos com agrado e desembaraço para expandir a luz e me unir aos cocriadores do Paraíso na Terra.
9. Liberto-me de todos as concepções falsas sobre a minha capacidade de alcançar o
conhecimento, a sabedoria e as informações pertinentes provenientes do Espírito e das
dimensões superiores. Obtenho assim novos conhecimentos, conceitos e sabedoria que
me permitem aprender, crescer e servir de exemplo vivo.
10. Renuncio a qualquer juízo, idéia pré-concebida ou expectativa relativamente a outros
seres, sabendo que estes se encontram no seu perfeito lugar e evolução. Transmito-lhes
Amor e encorajamento e limito-me a oferecer-lhes informações quando mas pedirem, tendo
o cuidado de lembrar-lhes que a minha verdade pode não ser a deles.
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INVOCAÇÃO AOS SETE RAIOS DA CHAMA SAGRADA
Amado Pai Nosso que estás no Céu, O EU SOU O QUE EU SOU, em nome do meu Eu
Superior e da Mãe divina, Eu Sou Luz aqui e agora e invoco a força dos 7 principais raios
do Senhor Deus:
INVOCAÇÃO DO 1º RAIO E SEUS REPRESENTANTES DE LUZ
Amado Pai Celestial, quero e peço pela manifestação e o alinhamento da Vontade divina
do Seu primeiro raio em minha vida.
Mande-me, Senhor, os Seus amados representantes para este raio azul:
- Elohim Hércules e Amazônia,
- Mestre Ascenso El Morya, Chohan do 1º raio e as Legiões de Mercúrio,
- Arcanjo Miguel e sua amada chama gêmea Fé.
Amados Mestres do raio azul, coloquem Suas Presenças Eletrônicas sobre mim agora:
- Tragam-me a Força e o Poder do raio azul.
- Purifiquem e intensifiquem a força do meu chakra da garganta, queimando a chama azul
através das 16 pétalas deste chakra, acendendo a Luz purificadora do raio azul na minha
garganta, ouvidos, nariz e em todas as células do meu ser.
- Aumentem o Poder dos meus atos e palavras, enquanto atuo pelo bem da humanidade.
- Amados Seres Cósmicos do raio azul, guiem-me à Luz da Sua Perfeição e da Vontade
Divina, dêem-me a Proteção e a Direção para a construção de um mundo melhor.
Aumentem e protejam a minha Fé e Obediência à Vontade do Senhor Nosso Deus.
- Mostrem-me o caminho das boas palavras, do controle e da organização nos negócios e
na economia, e principalmente a manutenção da Luz e da Energia divina.
ORAÇÕES DO 1º RAIO
1 - EU SOU LUZ Amado Pai, e eu renuncio às minhas vontades (3x);
Que a Tua Vontade se manifeste Sempre, Amado Pai Celestial.
2 - El Morya, El Morya, El Morya Khan;
Eu quero a Vontade divina; Ilumina, Ilumina, Ilumina.
3 - São Miguel (3x) Arcanjo de Deus Iluminado.
Vista-nos com uma armadura de chama azul – dourada,
Sobreponha-nos com a vossa espada azul flamejante,
Libertando-nos aqui e agora de todo o mal manifestado!
- Amado Pai Celestial, eu O amo e a Sua Lei também. Dá-me Poder, Coragem e
Organização Mental, Governo Divino, Luz e Sabedoria e Energia ativa. Mostre-me o
caminho da Vitória, do Perdão e da Finalização nas minhas obrigações.
EU SOU LUZ Amado Pai, coloque-me na direção de Seus negócios,
Amém.
11

INVOCAÇÃO DO 2º RAIO E SEUS REPRESENTANTES DE LUZ
Amado Pai Celestial, quero e peço pela manifestação da Sabedoria e do Raciocínio
divino do Seu segundo raio em minha vida.
Mande-me, Senhor, os Seus amados representantes para este raio amarelo :
- Elohim Apolo e Lumina,
- Mestre Ascenso Lanto, Chohan do 2º raio e o Mestre Confúcio,
- Arcanjo Jofiel e sua amada chama gêmea Cristine,
Amados Mestres do raio amarelo, coloquem Suas Presenças Eletrônicas sobre mim
agora:
- Tragam-me a Iluminação do raio amarelo.
- Purifiquem e intensifiquem a Luz do meu chakra da coroa, queimando a chama amarela
através das 972 pétalas deste chakra, acendendo as chamas da Iluminação na minha
cabeça e em todas as células do meu ser .
- Aumentem o Poder do meu raciocínio, conectando-me à Mente de Nosso Pai e Mãe
celestiais.
- Amados Seres Cósmicos do raio amarelo, enviem-me a sua Iluminação, Auto
consciência, Humildade, Sabedoria, Discernimento, Inteligência, Mente aberta e
Discriminação entre o bem absoluto, o bem relativo e a maldade.
ORAÇÕES DO 2º RAIO
1 - Luz, EU SOU (3x);
Uno ao Pai, Uno à Mãe;
Divino Eu Sou (2x)
2 - Arcanjo Jofiel e Cristine (3x)
Purifiquem a minha mente e carreguem-na com a Luz da Sabedoria divina (3x).
3 - Mestre Lanto Amado (3x)
Ilumina minha consciência com Discernimento e Bom Senso.
- Amado Pai Celestial, eu O amo e ao Seu Conhecimento e Sabedoria também. Dá-me
capacidade de raciocínio, mente iluminada, consciência do Todo e da criação na origem,
Luz e energia. Mostra-me os caminhos da aceitação do Plano divino e do respeito à
individualidade do próximo.
EU SOU LUZ Amado Pai, coloque-me na direção de Seus negócios,
Amém.
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INVOCAÇÃO DO 3º RAIO E SEUS REPRESENTANTES DE LUZ
Amado Pai Celestial, quero e peço pela manifestação da Vitória do Amor divino do Seu
terceiro raio.
Mande-nos Senhor, os Seus amados representantes para este raio rosa:
- Elohim Heros e Amora,
- Mestre Ascenso Paulo Veneziano, Chohan do 3º raio, e a Mestra Ascensa Vênus,
- Arcanjo Chamuel e sua amada chama gêmea Caridade;
Amados Mestres do raio rosa, coloquem suas Presenças Eletrônicas sobre mim agora:
- Tragam-me o equilíbrio das energias Alfa e Ômega do raio rosa–rubi.
- Purifiquem e intensifiquem as energias de Amor e de Compaixão no meu chakra do
coração, acendendo a Luz purificadora da chama rosa através das 12 pétalas deste
chakra; equilibrando e aumentando a Chama Trina no meu coração , e em todas as
células do meu ser.
- Aumentem a minha capacidade de co-criar com Deus, preparando-me para atingir a
Vitória da conclusão do meu Plano Divino.
- Conectem-me com a perfeição da Visão do meu Santo Cristo Pessoal.
- Amados Seres Cósmicos do raio rosa, aumentem o meu poder de manifestação divina,
com a expansão do meu chakra do coração e da Chama Trina, qualificando meus pés,
mãos, cabeça e coração com o Poder do Espírito Santo de Deus, atuando através da
potencialização de todos os meus chakras a serviço da manifestação da Vontade divina.
Mostrem-me o caminho da Vitória divina, do Amor divino, a Sua Abnegação, Beleza e
conforto. Levem-me a atingir o estado de Sua Graça, Harmonia e Criatividade. Aumentem
o meu magnetismo espiritual, a minha Compaixão, Unidade, Adesão, Coesão e
Comunhão com a vida.
ORAÇÕES DO 3º RAIO
1 - Eu Sou Unido ao meu Eu Superior (3x) pela manifestação da Misericórdia divina (3x);
2 - O meu Cristo é o meu Guia e se manifesta no meu coração e na minha mente (3x);
3 - Eu Sou (3x), a expansão e o equilíbrio da Chama Trina em meu coração (3x)
4 - Dá-me a Vontade Divina, Dá-me a Vontade Divina, Vontade Divina, Vontade Divina,
Dá-me, Dá- me, Dá-me a Alegria, Dá-me a Alegria, Alegria, Alegria, Dá-me, Dá- me.
5 - Amado EU Superior, ensina-me a manifestar o controle e a realidade do meu plano
divino, através do meu chakra do coração.
- Amado Pai Celestial, eu O amo e a Sua Consciência, Disciplina e Educação do Próximo
também. Dá-me Senhor o batismo do Espírito Santo. Mostra-me o caminho da
Honestidade, Confiança, Fidelidade e Organização. Conecte-me ao meu Santo Cristo
Pessoal, o Vosso enviado celestial.
EU SOU LUZ Amado Pai, coloque-me na direção de Seus negócios,
Amém.
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INVOCAÇÃO DO 4º RAIO E SEUS REPRESENTANTES DE LUZ
Amado Pai Celestial, quero e peço pela manifestação da Harmonia e Pureza divina do
Seu quarto raio em minha vida.
Mande-nos Senhor os seus amados representantes para este raio branco:
- Elohim Astrea e Pureza,
- Mestre Ascenso Serapis Bey, Chohan do 4º raio e os Grandes Serafins e Querubins,
- Arcanjo Gabriel e sua amada chama gêmea Esperança,
Amados mestres do raio branco, coloquem suas Presenças Eletrônicas sobre mim agora:
- Tragam-me o Poder Purificador do raio branco cristalino.
- Purifiquem, intensifiquem e elevem as energias do meu chakra da base da espinha,
queimando com o fogo branco e cristalino todas as 4 pétalas deste chakra , acendendo
desde a base da minha coluna até o chakra da coroa, e em todas as células do meu ser .
- Aumentem o meu poder de Harmonia, de manifestação e de realização de meu plano
divino.
- Amados seres cósmicos do raio branco cristal, enviem-me a sua Pureza e Perfeição,
auto-disciplina para transcender a matéria e a tentação física da carne. Elevem-me em
espirais positivas e etéreas para que eu possa atingir a sua capacidade de manifestar
Decisão, Piedade, Devoção e Harmonia divina.
Desejo que a Luz se acenda em meu ser, dissolvendo e consumindo todas as sombras
em minha vida. Que a Luz aqui embaixo reflita a Luz de Nosso Pai lá em cima, a
manifestação da Arquitetura divina e o Molde da Vida.
ORAÇÕES DO 4º RAIO
1 - Amados Astrea e Pureza, Elohim, Elohim, Elohim;
Cortem as garras das entidades e demônios que tentam aprisionar a minha alma. (3x),
2 - Gabriel !
Oh Arcanjo da Luz Iluminado, traga-me as boas novas de meu Pai Celestial. (3x)
3 - Amados Serafins de Deus, purifiquem a minha consciência, corpo, mente e alma.
Amado Pai Celestial, eu amo a Sua Alegria de Viver e o Seu xtase Espiritual também.
Dá-me amor à Lei divina, Unidade, Perfeição, Simetria e Geometria, Ordem e
Comensurabilidade. Mantenha-me Sempre nos caminhos da Moralidade e da Esperança.
EU SOU LUZ Amado Pai, coloque-me na direção de Seus negócios,
Amém.
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INVOCAÇÃO DO 5º RAIO E SEUS REPRESENTANTES DE LUZ
Amado Pai Celestial, quero e peço pela manifestação da Alegria e da Visão divina do Seu
quinto raio em minha vida.
Mande-nos Senhor, os seus amados representantes para este raio verde esmeralda:
- Elohim Cyclopea e Virgínia e os Senhores da Forma,
- Mestre Ascenso Hilarion, Chohan do 5º raio e os anjos de cura,
- Arcanjo Rafael e sua amada chama gêmea Maria Santíssima.
Amados Mestres do raio verde, coloquem Suas Presenças Eletrônicas sobre mim agora:
- Tragam-me a Alegria e o bem estar do raio verde esmeralda.
- Purifiquem e intensifiquem a Luz do meu chakra da 3ª visão, queimando a chama verde
esmeralda através das 96 pétalas deste chakra , acendendo a Luz do Olho de Deus que
tudo Vê em todas as células do meu ser.
- Aumentem os meus poderes de concentração mental.
- Amados seres cósmicos do raio verde esmeralda, libertem a minha visão dos erros e
das imperfeições, mostrando-me Sempre as virtudes de Nosso Pai e Mãe Celestiais em
tudo e em todos.
Enviem-me a Alegria de Viver, Consciência da Verdade, Abundância, Ciência, Método,
Vida, Saúde e Cura; dêem-me a consciência da sua Unidade, Rejuvenescimento e
Regeneração; da Precipitação direta e ou indireta do Espírito para a matéria.
ORAÇÕES DO 5º RAIO
1 - Eu Sou (3x) a Esperança divina em ação.
Eu tenho Sempre a expectativa positiva que os anjos do Senhor me atenderão. (3x)
2 - Amado Cyclopea, radiante olho de Deus,
Dá-nos a Visão da Perfeição para a alquimia da transmutação. (3x)
3 - Hilarion Amado Mestre,
Mostra-me a verdade da minha vida (3x)
Amado Pai Celestial, eu O amo e a Sua Visão de Esperança também.
Dá-me Senhor, a Felicidade e a Abastança, o Respeito ao Próximo, a Obediência e o
Respeito à Lei. Mostra-me os caminhos para manifestar a Abundância do meu Corpo
Causal em minha vida e na de meus irmãos na Luz.
EU SOU LUZ Amado Pai, coloque-me na direção de Seus negócios,
Amém.
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INVOCAÇÃO DO 6º RAIO E SEUS REPRESENTANTES DE LUZ
Amado Pai Celestial, quero e peço pela manifestação da Paz, da Ordem, do Equilíbrio e
do Progresso divino do Seu sexto raio em minha vida.
Mande-nos Senhor, os seus amados representantes para este raio púrpura dourado:
- Elohim Paz e Aloha,
- Mestra Ascensa Nada, Chohan do 6º raio, Jesus e a Grande Ordem dos Mestres
Ascensos,
- Arcanjo Uriel e sua amada chama gêmea Aurora;
Amados mestres do raio púrpura dourado, coloquem Suas Presenças Eletrônicas sobre
mim agora :
- Tragam-me a força e o poder do raio púrpura dourado.
- Purifiquem e intensifiquem a força do meu chakra do plexo solar, queimando a Chama
púrpura dourada através das 10 pétalas deste chakra, acendendo a Luz purificadora
deste raio em minha vida e em todas as células do meu ser .
- Aumentem a minha capacidade de magnetizar os desejos e a Vontade do Senhor Nosso
Deus.
- Amados Seres Cósmicos do raio púrpura dourado, enviem-me Paz, Ministério e Serviço,
a Fraternidade e a União em Família, a Vida fundamentada na Sabedoria e a direção do
Cristo, Equilíbrio da Vida cristã individual e em sociedade.
- Aumentem a minha capacidade de desejar ordenadamente e dentro da Vontade do Pai.
ORAÇÕES DO 6º RAIO
1 - Eu Sou a Ressurreição e a Vida;
Quem crê em Mim, ainda que morra, viverá para a eternidade.
2 - EU SOU a Paz, a Ordem e o Progresso da Luz do Meu Santo Cristo Pessoal.
3 - Mestra Nada querida e abençoada, ensina-me a manifestar a abnegação em minha
vida.
Amado Pai Celestial, eu O amo e sou obediente à Sua Vontade, Senhor.
Dá-me a Certeza e a Focalização do Plano Divino para a minha vida; satura-me com a
Sua Paz e Fraternidade, mostrando-me o caminho da Paciência e da Compreensão entre
irmãos.
EU SOU LUZ Amado Pai, coloque-me na direção de Seus negócios,
Amém.
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INVOCAÇÃO DO 7º RAIO E SEUS REPRESENTANTES DE LUZ
Amado Pai Celestial, quero e peço pela manifestação da Liberdade e da Justiça divina do
seu sétimo raio em minha vida.
Mande-nos Senhor, os seus amados representantes para este raio violeta:
- Elohim Arturos e Vitória
- Mestre Ascenso Saint Germain, Pórcia, Kuan Yin e as Ordens Angélicas da Luz,
- Deusa da Liberdade e os amados Senhores do Carma,
- Arcanjo Zaquiel e sua amada chama gêmea Santa Ametista.
Amados Mestres do raio violeta, coloquem Suas Presenças Eletrônicas sobre mim agora:
- Tragam-me a Liberdade divina do raio violeta.
- Purifiquem e intensifiquem a força do meu chakra da alma, queimando a chama violeta
através das 6 pétalas deste chakra, acendendo a Luz libertadora do raio violeta em minha
vida e em todas as células do meu ser.
- Aumentem a minha Liberdade na capacidade de amar a Deus acima de tudo e ao meu
semelhante como a mim mesmo.
- Amados Seres Cósmicos do raio violeta, enviem-me a chama da Liberdade e da Justiça,
Tolerância e Diplomacia; Misericórdia, Perdão, Ritual de vida e o poder de invocação do
Fogo Sagrado.
- Aumentem o fluir da Luz e da energia da Vida em meu ser.
ORAÇÕES DO 7º RAIO
1 - Eu Sou o Fogo Violeta com a Chama do 7º raio,
Eu Sou a Elevação na Libertação da minha Alma.
2 - “Luz divina e maravilhosa do coração de Deus, atue agora corrigindo todos os erros
da
minha vida. Eu aceito e invoco Sua interferência na minha vida e na vida de meus irmão
na luz”.
3 - “Que a Justiça desça como um rio caudaloso sobre a cabeça do justo e do injusto”.
Amado Pai Celestial, eu O amo e a Sua Lei de transcendência também.
Envie-me o Seu Amor e Compaixão. Mostra-me o caminho da Oração para servir ao
próximo e da gratidão e dedicação à Sua Vontade; Dá-me reflexão e serviço espiritual;
tato e postura; a ciência da alquimia da transmutação e o dom de Profecia.
EU SOU LUZ
Amado Pai, coloque-me na direção de Seus negócios,
Amém.
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SAUDAÇÃO AOS MESTRES:
“Senhores e Mestres do Primeiro Raio, permita-me seguir o caminho da luz em sua divina
Chama. Senhores e Mestres do Segundo Raio, permita-me seguir o caminho da luz em sua
divina Chama. Senhores e Mestres do Terceiro Raio, permita-me seguir o caminho da luz
em sua divina Chama. Senhores e Mestres do Quarto Raio, permita-me seguir o caminho
da luz em sua divina Chama. Senhores e Mestres do Quinto Raio, permita-me seguir o
caminho da luz em sua divina Chama. Senhores e Mestres do Sexto Raio, permita-me
seguir o caminho da luz em sua divina Chama. Senhores e Mestres do Sétimo Raio,
permita-me seguir o caminho da luz em sua divina Chama; E que os SETE RAIOS da
SAGRADA LUZ estejam comigo. Amém!”
“Mestres das Chamas Sagradas, Senhores dos 7 raios, aqui me dedico à caminhada de
Luz, e tudo posso naquele que me Fortalece. Com suas permisões, que assim seja a
abertura do portal”.

“El Moyra da Chama Azul – Fé, Força e Vontade Divina.
Lanto da Chama Amarela – Sabedoria, Iluminação e Paz.
Rowena da Chama Rosa – Amor Divino, Beleza e Tolerância.
Seraphis Bey da Chana Branca – Pureza, Artes e Ascensão.
Hillarion da Chama Verde – Verdade, Cura e Dedicação.
Nada/Jesus da Chama Rubi – Misericórdia, Fortaleza e Devoção.
Saint Germain/Kuan Yin da Chama Violeta – Amor, Transmutação e Liberdade”.
“Que vossas Luzes e Sabedorias possam guiar ao melhor caminho esta dedicação, feita
em honra e sagração. Mestres e Senhores, obrigado por suas orientações! Sabedoria
sempre. EU SOU! EU SOU! EU SOU!”.
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4 - RITUAL DE SAGRAÇÃO
Tubo de Luz
Presença do Eu Sou tão amada,
Sela-me no Tubo de Luz
Da Chama dos Mestres Ascensos
Em nome de Deus agora invocada.
Que Ele liberte o meu templo
De toda discórdia que me é enviada.
A Chama Violeta invoco agora
Para todo o desejo consumir,
E arder pela Liberdade
Até no seu fogo me fundir. (3x)
Apelo Manto Protetor de Luz
Bem Amada Presença Divina Eu Sou em mim e meu próprio Santo Ser Crístico:
Ajudai-me a criar, novamente, e sustentar o Manto Protetor de Luz em mim e sobre os
meus queridos, e preservar a necessária proteção e harmonia e manter a expansão de
sua Perfeição.Assim Seja!

Neste momento, o sacerdote apresenta a Chama Sagrada ao iniciante passando-a na
testa, moleira, costas e pés, voltando à frente, levando-a ao coração e pés e após
retornando-a para o altar, de frente para o altar,recitando as orações a seguir.
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ORAÇÃO DO GUARDIÃO DA CHAMA SAGRADA
“Hoje é do meu desejo, e eu quero ser iniciado, por isso estou aqui, diante dos meus
Mestres, diante das Hostes Angelicais da Chama Sagrada, diante de Bem Amado Arcanjo
Miguel e toda a Hierarquia. Quero e é do meu desejo me tornar um anjo humano para
espalhar nesta Terra o Puro Amor Divino que Eu Sou. Quero e é do meu desejo que a
Hierarquia me aceite como guardião desta Chama Sagrada. Zelarei para que Ela, em
minhas mãos, em meu poder, não seja contaminada com as minhas ilusões e descontroles
emocionais. Cuidarei de permanecer sempre atento(a) e vigilante para não trair a confiança,
a simpatia, a credibilidade em mim depositada. Quero e é do meu desejo permanecer em
constante vigília, calmo(a), sereno(a), amável, alegre e feliz, pois Eu sei que Sou Filho(a)
de Deus e isto basta. Sou um Templo Sagrado e não permitirei que ninguém macule o meu
altar onde se encontra a Poderosa Chama da Vida que é Deus. Serei, a partir de hoje,
guardiã (o) de mim mesmo. E com o Pleno Poder, com a Fé inabalável, com o mais puro
Discernimento que a Chama Sagrada espalha, serei um anjo humano e saberei que
merecerei punição se trair a confiança da Hierarquia dos Mestres Ascensos. Bem amados
Mestres, bem Amados Arcanjo Miguel, Astréa, Hércules, Amazona, Seres Divinos, Anjos,
Anjas, Deusas, Seres da Luz, recebam o meu voto que faço e que se cumpra agora, já, em
meu coração a Vontade Divina. Desejo me tornar um Ser Iniciado e prometo fechar meus
olhos para todas as ilusões desta Terra. Que se manifeste em mim a Verdade, somente a
Verdade, nada mais que a Verdade. Assim seja!
AFIRMAÇÃO DIÁRIA DO GUARDIÃO DA CHAMA
Uma chama é Ativa. Uma Chama é Vital. Uma Chama é Eterna. EU SOU uma Chama
Divina de amor radiante que emana do Coração de Deus. No Grande Sol Central e desce
do Mestre da vida! O meu ser transborda agora com a suma Consciência Divina e a
Percepção Solar dos bem-amados Hélios e Vesta. Peregrino na Terra, Avanço cada dia pelo
caminho da Vitória dos Mestres Ascensos. Que me conduz à liberdade eterna pelo poder
do fogo sagrado Hoje e sempre, manifestando-se continuamente Nos meus pensamentos,
sentimentos e percepções, Transcendendo e transmutando, todos os elementos terrenos
Nos meus quatro corpos inferiores e libertando-me, pelo poder do fogo sagrado, desses
focos de energia corrompida, presentes no meu ser. EU SOU libertado neste instante de
tudo o que escraviza. Pelas correntes da chama divina, do próprio fogo sagrado, cujo efeito
ascendente faz de mim Deus em manifestação, Deus em ação, por Ele guiado Eu sou um
só com Sua consciência!
EU SOU uma chama ativa! EU SOU uma chama vital! EU SOU uma chama eterna!
EU SOU uma centelha de fogo em expansão Originada no Grande Sol Central. Atraindo a
mim agora todos os raios de Divina energia de que necessito e que nunca pode ser
qualificada pela criação humana e que me inunda da luz e da divina iluminação de mil sóis.
Para que exerça o domínio e seja eternamente a suprema autoridade. Onde quer que eu
esteja! Onde eu estou, está Deus também. Para sempre EU SOU um só com Ele,
Intensificando a minha luz. Com o sorriso do Seu esplendor, a plenitude do Seu Amor. A
onisciência da Sua Sabedoria, e o poder da Sua Vida eterna, Que automaticamente me
eleva nas asas vitoriosas da ascensão, Que me farão regressar ao Coração de Deus do
qual eu desci, na verdade, para cumprir a sua Vontade e a todos manifestar a vida
abundante!
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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 Pessoal e Santo Cristo Pessoal de todos os
homens, amado Senhor Himalaya, amado Lanello, todo o Espírito da Grande Fraternidade
Branca, a Mãe do Mundo e a vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra!
Em vosso nome e pelo poder magnético da imortal e vitoriosa chama trina da Verdade no
meu coração e no coração de Deus no Grande Sol Central, eu decreto:
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, A 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!
Neste momentum o Sacerdote entrega a Chama Sagrada às mãos do Guardião,
solicitando-o que a apresente ao Conselho Presente no ritual, ajoelhando e erguendo ao
alto em Puja (oferenda) a Pira com a Chama Sagrada emitindo as palavras:
APRESENTAÇÃO AO DIVINO AGNI: (recitado pelo Sacerdote)
Ó Sagrado Agni, eu te apresento....... para que ele(a) a partir de hoje seja marcado(a) com
seus símbolos como Guardiã(o) do Fogo Sagrado e para que ele(a) seja conhecido(a) no
astral como Guardião dos seus mistérios e que possa se utilizar deles para fins construtivos
e que se em algum momento for dada alguma determinação ou decreto negativos que seus
símbolos se recolham novamente dentro dos seus mistérios como meio de resguardar o
Sagrado. Peço que subam as espirais do Fogo Sagrado e limpem seus 7 campos
vibratórios e o seu perispirito e que envolvam seu eixo magnético e purifique totalmente,
cure, regenere, reequilibre para que a partir de agora ele(a) renasça para um novo propósito
de luz, que os Mestres e Guardiões do Fogo Sagrado acendam sua Chama Perpétua no
Coração Mental deste(a) irmã(o). Amém. Eu te Ofereço minhas Mãos Douradas.
Sub umbra alarum tuarum intineris in pat laudabilis divinitas...
Neste momentum é entregue a pira com o Fogo Sagrado materializado que é
apresentado aos membros do Conselho presentes no ritual.
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AFIRMAÇÃO DO (A) GRADUADO (A):
Ouso, com cuidado, atenção e respeito ascender a Chama Sagrada – Fogo Sagrado
Materializado em meu Santuário.
Cuidar, Zelar, velar e receber seus benefícios em minha Casa e onde eu estiver.
A Chama é Viva. A Chama é vital.
Eu Sou um Guardião da Chama Sagrada.
Eu Sou um Guardião do Fogo Sagrado Materializado neste Tempo, nesta Dimensão,
neste Espaço.
AFIRMAÇÃO DE TODOS OS MEMBROS DO CONSELHO PRESENTES :
Dá-me o Saber!
Que os meus olhos se abram. E aprendam a ler a Beleza das coisas puras, Das coisas
santas, das coisas sagradas, E que eu possa derramar a Luz, A Beleza e o Milagre do
Amor.
Dá-me o Poder!
Que os meus ouvidos se apurem e ouçam, Das Alturas Sublimes, Os hinos de Amor e de
Cura, Para que eu possa ecoar o som do Amor, E a Magia e o Saber de agir e de curar.
INVOCAÇÃO DE SALOMÃO:
“Potências do Reino, ficai sob meu pé esquerdo e em minha mão direita !
Glória e Eternidade, tocai meus dois ombros, e dirigi-me nos caminhos da vitória !
Misericórdia e Justiça, sede o equilíbrio e o esplendor de minha vida !
Espíritos de Malchuth, conduzi-me entre as duas colunas, sobre as quais se apoia todo o
edifício do Templo !
Anjos de Netzah e de Hod, firmai-me sobre a Pedra Cúbica de Iesod !
Ó Gedulael ! Ó Geburael ! Ó Thiphereth ! Binael ! Sê meu Amor !
Ruach Ocmael, sê minha Luz !
Sê o que fostes, o que és, e o que serás, ó Ketheriel !
Ischim, assisti-me em nome de Shadai !
Kerubim, sede minha força, em nome de Adonai !
Beni Elohim, sede meus irmãos, em nome do Filho e pela Virtude de Sabaoth !
Elohim, combatei por mim em nome do Tetragrama !
Malahim, protegei-me em nome de Iaveh !
Seraphim, purificai meu amor, em nome de Eloha !
Hasmalim, iluminai-me com o esplendor de Elohim e da Shekinah !
Aralim, agi !
Ophanim, girai, resplandecei !
Forças Santas, turbilhonai, clamai, espalhai as virtudes divinas !
Kadosh ! Kadosh ! Kadosh ! Shadai ! Adonai ! Iotchavah ! Eiazerieth ! Halleluiah !
Halleluiah ! Halleluiah ! … “
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GUARDA-NOS !
Guarda, guarda, guarda-nos!
Pelo clarão do teu amor!
Guarda, guarda, guarda-nos!
Pelo teu Grande Ser no alto!
Guarda, guarda, guarda-nos!
Pelo poder secreto da Luz!
Guarda, guarda, guarda-nos!
Pelo teu grande e glorioso poder
E sela-nos, para sempre seguros
No coração de diamante da Luz! (3X)
Amém, Amém, Amém.

5 - 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 e 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!
Assim Seja
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ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO:
Senhor, fazei me um instrumento de vossa paz! Onde houver ódio, que eu leve o amor,
onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde
houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver
desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde
houver trevas, que eu leve a luz, Ó Mestre fazei que eu procure mais consolar, do que ser
consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se
recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna!
6 - SINAL DA CRUZ:
EM NOME DO PAI ...Com a mão direita, Tocamos a fronte
DA MÃE ..Tocamos o peito
DO FILHO ...Tocamos o ombro esquerdo
E DO ESPÍRITO SANTO ...Tocamos o ombro direito
AMÉM Juntamos as duas mãos...

7 - ENCERRAMENTO:
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe do Mundo. Em nome do Mestre
Jesus, O Cristo Ascenso na Luz e de todos os Seres Divinos da Corte Celestial.
Amém, Amém, Amém , AUM.
Após o selamento do último Comando de Luz, de pé, apaguem as velas agradecendo a
Deus Pai-Mãe e aos Mestres Ascensos e digam:
- “Em nome do meu Eu Real, peço que esta energia seja
multiplicada pelo poder de dez mil vezes dez. (3x)
Está Feito, está selado, está terminado.
ABENÇOEM-NOS SALUTARES MESTRES !!!

Gratidão aos Seres que nos ajudaram a concluir este belo e majestoso ritual e a todos que
colaboraram indiretamente com os textos. Luz, paz e amor.

Josemar Me Regente.
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