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É grande o nosso contentamento em poder apresentar aos leitores e, especialmente, aos diletos discípulos
da PONTE PARA A LIBERDADE, os ensinamentos inéditos do nobre Lord KAMAKURA, * o Iluminado,
que há séculos mantém, com a força e o poder da concentração, Seu Santuário da Chama Dourada da
Sabedoria e do Fogo Violeta da Transmutação, situado no plano etérico, sobre o Monte Fujiama, Japão, monte
este bastante conhecido pelos orientais, porém, pouco pelos povos do Ocidente.
Seu trabalho (de Lord Kamakura) e de Sua fraternidade resume-se, principalmente, em transmutar: transmutar
a todo momento as criações e manifestações nocivas executadas ou apresentadas pelo ser humano, quer sejam
propositais quer inconscientes.
Até há pouco tempo, o Bem-Amado KAMAKURA manteve-se em completo silêncio. Agora, chegou o
momento, a oportunidade para todo ser humano que, sinceramente, deseja auxiliá-Lo, observando Seus
ensinamentos: transmutar com sabedoria tudo que não serve à Luz.
Amorosamente, agradecemos o Seu grande intento.
Também nos oferecemos para ajudá-Lo nesta grande tarefa de libertar a Terra, ascensionando-a às
oitava elevadas, para ocupar o lugar do planeta Vênus, assim como está previsto.

Es

ot

PONTE PARA A LIBERDADE

* Existe no Japão uma cidade chamada Kamakura. É um grande centro artístico e, principalmente, religioso.
Ela possui uma estátua de bronze, de 14 metros de altura, dedicada ao Buda KAMAKURA.

O TEMPLO DA TRANSMUTAÇAO E DA SABEDORIA
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Sobre o imponente e saqrado monte Fuiiama. situado no Japão e coberto por neve eterna, está ancorada a
Chama da Transmutação e da Sabedoria. Este FOCO de LUZ que, desde épocas remotas, é zelado e conservado
pelo Mestre Ascencionado KAMAKURA é uma fonte de sabedoria que emana a sua benéfica essência sobre a
humanidade.
Nosso magnânimo e poderoso Mestre Ascensionado SAINT GERMAIN vem acrescentando a este FOCO
de LUZ as Suas irradiações do poder do Fogo Transmutador, devido à grande necessidade de forças adicionais
desta energia, para dissolver, o mais breve possível, os acumulados fardos cármicos. Retroativos da
humanidade.
Os discípulos que se aproximam deste FOCO de LUZ conscientizam-se, mais e mais, das intensas
vibrações que, de longe, são perceptíveis, assim como é vista a brancura inexcedível da neve beijada pelo sol,
suavizando aos olhos físicos dos buscadores da Luz Maior, o reflexo dos raios solares.
Assim como os peregrinos procuram o monte físico de Fujiama, subindo, vagarosamente, as encostas
escarpadas e cobertas de neve, respirando o ar puro das altas regiões montanhosas, os discípulos, por sua vez,
fazem suas visitas em seus corpos sutis, adejando sobre os jardins exuberantes e andando sempre em ascensão,
até penetrarem no Templo etérico, onde são recebidos pelos Seres Divinos que zelam pelas irradiações
santificadas deste FOCO de LUZ.
Este imponente edifício constitui-se de sete estágios ou andares e de acordo com o grau de evolução do
discípulo, ele é atraído ao andar a que faz jus. Quanto mais alto o discípulo
consegue elevar o seu grau de espiritualidade, tanto mais depressa ele se acerca do FOCO de LUZ. Nem todos
os companheiros de jornada conseguem acompanhar os mais intrépidos; alguns ficam para trás, porque ainda
não estão em condições de alcançar tão alto estágio de evolução.
Os diversos recintos são de envergadura gigantesca e não existe qualquer obra arquitetônica, no mundo
físico, que se possa comparar a esta. Esclareço que nesta região etérica
_tempo e espaço não existem. A vibração é a original, ou seja - a primeva, e o discípulo se adapta a ela para
enriquecer sua vida e seu ambiente, auxiliando a expandir, espontaneamente, a irradiação deste Templo.
***
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Seguem-se alguns discursos do Bem-Amado Mestre Ascensionado KAMAKURA:
Sede bem-vindos, diletos discípulos da Luz. Nós vos convidamos a visitar-Nos, a penetrar neste FOCO de
LUZ paradisíaco, a apreciar sua simplicidade e seu estilo de alta vibração que se torna mais e mais perceptível,
reforçando-se no decorrer do tempo.
A Lei Cósmica preveniu-se para que o poder da Luz fosse distribuído à humanidade, através de várias
cores ou tonalidades, virtudes ou qualidades e que essas fossem ancoradas em determinados locais, na face da
Terra. Daqui, deste Foco de LUZ são irradiadas benéficas forcas. Operantes sobre toda a superfície do planeta;
podem ser aceitas e transferidas, conscientemente. a outros locais para enriquecer a VIDA e reforçar os desejos
e poderes altruísticos.
Eis aí o Nosso FOCO da sabedoria e transmutação, um local de Luz que, desde épocas remotas, vem
irradiando sua vibração sobre a vida na Terra - a sabedoria como conhecimento da força e do poder de
expansão da consciência do ser humano. Até agora, poucos, no decorrer dos tempos, tiveram conhecimento
deste poderoso e grandioso FOCO de Sabedoria e Transmutação - calculando-se o número de Emanações de
Vida que ainda deve ser alcançado para compreender a importância deste ensinamento.
O poder da transmutação tornou-se necessário devido ao retrocesso do carma humano, de modo que foi
preciso criar-se uma possibilidade para que o ser humano pudesse transmu.tar, Purificar e sublimizar sua
energia evitando sufocar-se em sua autocriada maldade.
Essas forças transmutadoras irradiam-se para diversos locais sobre a Terra, e todo discípulo dotado de
algum conhecimento cria, para si, um pequeno Foco de Luz do qual se irradiam e se expandem, da mesma
forma, as forças purificadoras. Isto é uma ação louvável. Estamos prontos a reforçar vossa energia e vosso
poder espiritual, fazer-vos receptivos para, enfim, despertardes a vossa soterrada sabedoria e assim poderdes
prestar a vossa parte na evolução terráquea com o poder das Forças Cósmicas, tais como sábios condutores.
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Vossa certeza em distinguir o real do irreal não é firme. Fazei a vós mesmos estas perguntas: "Até que
ponto sou capaz de distinguir o certo do errado, para não ser ludibriado? Será que me deixo levar pela vaidade,
pelas belas palavras dirigidas a mim?" Então é certo que o vosso eu-personalidade toma a dianteira. Deixai que
a vossa consciência EU SOU transpasse toda falsidade. Isto requer um longo caminho de evolução, do qual
uma boa parte já uItrapassastes.
Toda pessoa que deseja percorrer o caminho do discipulado aceita, prontamente, seus companheiros como
seres perfeitos e, facilmente, deixa-se levar pelos demais, sem qualquer discernimento apurado. Estamos aqui
para auxiliar-vos; portanto. esforçai-vos para adquirir mais luz - e pureza em vossos quatro corpos, para
transformar-vos em bons, sinceros e conscienciosos companheiros.
Vossos Auxiliares do Foco de Luz de Fujiama aguardam, amavelmente, a vossa vinda.
KAMAKURA

***
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Séculos após séculos a humanidade vem afundando-se em suas autocriadas trevas e, de tempos em tempos,
o mundo da Luz tem enviado um novo Avatar para a humanidade. Ele traz consigo maravilhosos ensinamentos,
adequados à consciência da época, e tem-se esforçado em expandir mais Luz à mente do ser humano, para
salvá-Io das trevas autocriadas.
A Luz do Novo Dia desponta. Se, contudo, vos parece que as forças trevosas persistem, é porque apenas a
aurora é visível ao olho nu do ser humano. Na época atual, sois discípulos da Luz dos postos avançados; sois
colunas sobre as quais a obra do mundo da Luz é construída. Em toda parte, sobre a Terra, o ser humano é
disciplinado com o fim de assemelhar-se a uma coluna de Luz para garantir à humanidade uma Ponte condutora
para uma época melhor. Essa Ponte, nesta Nova Era, é algo diferente de tudo que já existiu. Pela primeira vez,
os seres humanos desta época possuem a oportunidade de concluir a sua própria transmutação com a ajuda do
Fogo Sagrado, transmutando sua malbaratada energia, suas malícias e crueldades, por eles criadas.
Vós, discípulos da Nova Era, devereis ser os "indicadores do caminho" para aqueles que vos seguem; ser
professores, cujos conselhos e métodos, em pouco tempo, iriam escutar e aceitar. No entanto, Meus diletos
discípulos, deveis ter grande discernimento e jamais ensinar algo que não conheceis nem experimentastes
ainda. Para o vosso próprio bem, deveis ter cuidado, pois poderia acontecer que "o aprendiz de feiticeiro
tentasse virar-se contra o feiticeiro.", fato muito comum entre aqueles que se dizem ocultistas. Também não
deveis esquecer-vos de fechar a porta da vaidade". Procurai ensinar aquilo que damos dentro da medida do
possível, tudo bem calculado e com prodigalidade.
A evolução começou há muito tempo. Todavia, é um processo lento que passa de mãos em mãos da
Grande Fraternidade Branca. E há muito tempo, os discípulos da Luz escolhidos por Ela estão em atividade.
Se a todo momento chamamos a vossa atenção para a atividade que deveis exercer na era vindoura é para
prepararvos (refiro-me à vossa vida externa). Muita mudança está por vir, pois os vossos corpos já estão
preparados para esta grande tarefa que vos propusestes realizar. Apesar de não ser visível aos olhos físicos esta
mudança cósmica, queremos familiarizar-vos com este grandioso encargo. Antes, porém, deveis realizar e
ensinar o próximo a ser o Cristo em atividade. Na ânsia de querer executar uma tarefa, tendes a tendência de
perdervos nas veredas laterais do Caminho Real. Na verdade, nada mais é preciso, tudo se resume na realização
do ensinamento acima citado. É por este motivo que desejamos lembrar-vos de vosso conhecimento interno,
que está pronto a "explodir" - se, contudo, a vossa atitude e modo de viver externo o permitirem. Lembrai-vos:
não basta ter um intelecto prodigioso; é necessário vivenciar o Cristo em atividade.
O conhecimento sobre a irradiante força e pureza do Coração Divino jaz profundamente oculto em vós.
Externamente, pouco ou nada sabeis da poderosa irradiação que poderia ocasionar boas obras em vossa vida, se
usásseis, intensivamente, a poderosa força do Fogo Sagrado.
Com o decorrer do tempo, ireis aceitar este conhecimento que se tornará um bem comum para a
humanidade; contudo, até lá, deveis ter atingido a perfeição terráquea, juntamente com a espiritual. Podeis ver o
exemplo nas estampas dos Mestres Ascensionados.
O vós, discípulos da Luz, a Vida aguarda a liberdade. Refleti: deveis a todo momento usar as vossas forças
espirituais, para poderdes efetuar a grande tarefa que vos foi entregue nesta vida.Tendes toda a ajuda do reino

Es

ot

er

ic

B
oo

k

da Luz; apelai por ele. Seres Auxiliadores estão prontos a vos servir.
Concretizaremos os vossos pedidos de acordo com a necessidade por mais Luz, mais força e
discernimento. Quantas e quantas vezes estas divinas dádivas afluíram ao vosso mundo e, sem proveito,
dirigistes vosso pensamento a casos banais, fúteis, de modo que estas forças se esperdiçaram, totalmente.
Quando pedis algo, mantende-vos calmos, contudo resolutos, e deixai que se realize aquilo que for destinado
para vós. Vemos, em vossos corações, boa vontade para realizardes todas as tarefas e orientações que recebeis
do mundo da Luz. . . 'mas apenas- boa vontade não basta - a vontade deve ser acompanhada pela ação.,
É muito importante aprenderdes a irradiar amor, não apenas oportunamente, porém isto deveria tornar-se
um hábito constante. Requer-se, para tanto, visualizar as pessoas com as quais entrais em contato dentro de sua
iluminada beleza, através de seu exterior, o que, aliás, é muito difícil, quando existe uma certa antipatia. Este é
um ótimo exercício que deveis praticar entre vossos companheiros. Procurai ver no próximo apenas a Luz
Divina.' Cada um de vós é um futuro CRISTO. Empenhai-vos em aumentar o poder da Luz Crística, não
somente em vós, mas também em vossos coviajores, através da atenção dirigida e, perseverantemente, focalizai
a Luz, magnetizando-A. Com isto, as fraquezas e os erros dos outros passam despercebidos, fluindo à tona o
verdadeiro germe divino.
Aguardamos e observamos cada discípulo em particular que deseja preparar-se para ser um vibrante
FOCO de LUZ. Existe ainda muito por fazer, antes de a Terra poder ascensionar-se na Luz.
A reverência e adoração ao vosso EU divino deveria ser, para um discípulo da Luz, um exercício de todas as
horas. A meditação e concentração usadas por muitas pessoas ao EU celestial deveria ser uma constante Oração
de Graça, durante todos os momentos, no decorrer das horas e não apenas uma ou duas vezes ao dia. - Isto é
imprescindível para a elevação de vossa consciência crística. Se vos dirigirdes, constantemente, ao vosso EU
espiritual, assim como vivem os Mestres Ascensionados, abastecereis todas as vossas acões com vibracão mais
elevada. A energia divina fluirá em todos os vossos interesses, dentro de uma constante elevação espiritual, e
nada do mundo externo poderá penetrar em vós. Quando afirmais que, primeiramente, necessitais executar as
vossas tarefas diárias, podeis estar certos de que estes argumentos não têm fundamento. Justamente em vossa
vida cotidiana é muito importante manterdes a união constante com vosso EU, para que a impoluta energia
divina encontre, a qualquer momento, um canal receptivo, para formar um FOCO de LUZ dentro do qual Nós
também possamos fazer fluir as Nossas dádivas. As vibrações mais baixas ou lentas vos isolam do caudal da
imaculada energia da divindade.
.
Amigos, visualizai-vos envoltos por uma brilhante e cintilante corrente de Luz divina. Procurai atraí-Ia aos
vossos corpos inferiores; purificai-vos e livrai-vos, constantemente, de todas as acumuladas trevas do dia-a-dia.
Se fordes diligentes e esforçados na união com vosso EU divino, nada mais de imperfeito poderá penetrar em
vós. Que vosso esforço consiga alcançar este objetivo. Apelai por Nós. Iremos cumular-vos com as forças
divinas cujos dirigentes e orientadores somos Nós, assim como vós também deveis ser Nossos auxiliares,
constantemente em prontidão, para irradiar a energia cósmica, preparando-a, qualificando-a para serdes úteis à
humanidade e, então, tornar-vos os Nossos amados e abençoados cotrabalhadores.
Na irradiação do amor de vossa Presença Divina estareis sempre seguros. Ela traz tudo em si, tudo o que
necessitais para vossa vida. A dificuldade dos filhos terráqueos consiste, somente, em aceitar as dádivas para
vivenciar a alta vibração do reino divino.
Sabemos que a. vida cotidiana, muitas vezes, é difícil a ponto de desviar-vos do reto caminho, atraindo-vos
para baixo (freqüência de vibração mais lenta) fazendo-vos esquecer que estais no manto de Luz Eletrônica e
que nada negativo pode penetrar em vós - aquilo que não está em concordância com a alta vibração. A
harmonia e o equilíbrio de vossos corpos inferiores são instrumentos importantes para o vosso progresso
espiritual. Diariamente, vossos padrinhos estão à vossa disposição. Apelai por Eles, pedindo-Lhes que a
altíssima vibração da harmonia e equilíbrio também seja mantida em vossa vida cotidiana. Esta altíssima
vibração permitir que penetrem em vós somente o poder e a força, com amplas dádivas. Ela não conhece
deficiência e está sempre à vossa disposiçao.
O Amor incondicional determina a Nossa ação e é esse Amor que Nos estimula para desviar as trevas de
vossos corpos, rechaçando e afastando de vós tudo o que não é Luz. Muito mais poderíamos fazer, se
estivésseis preparados para aceitar a Nossa mão.
.
Desejamos penetrar em vosso mundo e ser úteis, trazendo à tona a vossa força espiritual, para que possais
ser bons e poderosos colaboradores da Hierarquia Celeste. Os Amigos da Luz esperam cada discípulo, em
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particular, para que ele assuma obras maiores. Porém, para isto é preciso que estejais firmemente ancorados na
Fé, semelhantes a um harmonioso FOCO de LUZ para as forças divinas, pois através delas desejamos atuar.
Algumas qualidades superiores ainda se encontram em estado embrionário; porém, pouco a pouco, vão
evoluindo com todas as suas dádivas, por meio, de vossa espontânea ação da Luz Interna. Para despertar cada
qualidade ou virtude adormecida, requer-se um impulso mais forte. Deveis praticar e exercitar a expansão de
cada virtude, para que este poder se estenda através de vós, transfigurando-vos, lucificando-vos e, assim
qualificados, vos levará, seguramente, à Perfeição. Toda qualidade necessita, sempre, de um impulso
(empurrão) maior, seja qual for a virtude que desejardes possuir ou desabrochar. É válido usar todas elas, para
que um certo grau de perfeição seja alcançado. Todas estas qualidades devem apresentar-se dentro de um belo e
maravilhoso equilíbrio, sempre dentro do puro amor divino e imparcial.
Experiências diárias contribuem, sensivelmente, para que as virtudes sejam desenvolvidas; e somente após
elas se sobressaírem, suficientemente iluminadas, podem cessar as experiências. Nas coisas simples da vida que
se apresentam em vosso caminho, percebereis aquilo que ainda vos falta aprender.
Às vezes trata-se da paciência... os discípulos, particularmente, pouco ou nada possuem. Também
incluímos a tolerância, o desprendimento, a paz e tantas outras virtudes. deveis transformar-vos em Focos de
Luz para cada virtude adquirida.Isto é, deveis expandir a cor da vibração de cada virtude.
É desejo da Hierarquia Espiritual preparar os discípulos que se unem a Ela, para serem Seus
colaboradores, auxiliares, amigos e representantes, aqui na Terra, para que todas as coisas que ainda precisam
ser feitas se realizem através desses discípulos,
Ó vós, amigos, ainda há necessidade de grande número de virtudes por desabrochar, até poderdes ser os
Nossos representantes na Terra. Estais cientes de tudo isto; tendes o conhecimento e as possibilidades para
aperfeiçoar-vos. Acelerai a vibração de vossos corpos. Tendes a possibilidade de doutriná-Ios a fazer crescer a
Luz em vós.
Tudo isto serve para arrancar-vos, embora vagarosamente, das limitações de vosso mundo. Deveis crescer,
sobressair em vosso ambiente e, contudo, manter-vos firmes como colunas de sustentação sobre este plano
terráqueo. Isto somente é possível, através do desenvolvimento de vossas virtudes.
Os mandamentos antigos, aqueles que são usados pelos Mestres e pelos Chelas (discípulos adiantados)
determinam que devemos esperar até os discípulos terem alcançado um certo grau de progresso, antes de
podermos fazer descer sobre eles as Nossas poderosas forças. Portanto, depende, exclusivamente, de vós,
quando isto poderá acontecer. Atualmente, as forças que Nos é permitido descer sobre vós são fraquíssimas,
simplesmente porque Os vossos centros internos ainda não são suficientemente receptivos.
Ao percorrer com Nossos olhos a querida Terra, Nossos corações se alegram em ver que tudo está
transpassado da Luz pela purificação da Chama Transmutadora. Somos muito gratos pelo vosso "serviço
prestado". Sabemos dar valor ao vosso esforço em praticar os apelos do Fogo Violeta e da Chama
Transmutadora. A Terra e toda vida sobre ela necessitam, muitíssimo, dos apelos e da visualização do Fogo
Transmutador - esta poderosa força em sua freqüência de vibração mais acelerada - para elevar a Terra e seu
povo, todo o planeta transmutado em Luz. Neste trabalho que aceitastes e executais, dedicando-vos, individual
ou coletivamente, a fazer os apelos por algumas horas, se possível todos os dias em hora certa, ireis perceber o
que o misericordioso Fogo Violeta pode fazer por vós. Com isto, aliviará o Nosso trabalho, que há milhares de
séculos estamos realizando, para manter este planeta e seu povo dentro de uma certa felicidade e bem-aventurança.
Que a inteligência de muitas pessoas possa fazê-Ias compreender que elas são responsáveis por toda a
maldade e perversidade mundial; portanto, cabe a cada uma delas a sério esse fato, dedicando-se ao "serviço
prestado" da transmutadora Chama Violeta para afastar os males que afetam a humanidade.
A Chama Violeta veio ao vosso conhecimento para ser usada, intensamente; Nós, há muitos séculos, a
usamos. Deveis lembrar-vos de que nem tudo é possível afastar de vós, pois não podemos entrar no livrearbítrio do próximo, a menos que seja feito um pedido a Nós. Cada pessoa é responsável por suas ações
praticadas nesta ou em outras vidas. Podemos auxiliar, instruir e orientar; porém, a obra terá que ser feita por
cada um em particular ou ... o pecador passará por provas bastante difíceis. Vós não tendes mais necessidade de
passar por elas, uma vez que já sabejs o valor da purificação e transmutação desse miraculoso Fogo Violeta. O
uso deste Fogo sempre foi praticado pelos Mestres Ascensionados, mas agora chegou a hora de a humanidade
ter conhecimento do poderoso valor do uso deste Fogo, para consumir seus fardos cármicos.
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Visualizai o Fogo Violeta, mesclado com raios dourados, transpassar, totalmente, os vossos corpos. Os
instrumentos do equilíbrio e da harmonia são as irradiações que emanais de vós. - Que a sabedoria do coração
divino vos guie, eternamente.
Para muitas pessoas, sois os indicadores do Caminho Real. É imprescindível expressardes mais sabedoria
em vossas atitudes, para que as pessoas possam ser incentivadas, aceitando-vos como exemplo do bem. Assim,
a Luz Divina se expande e muitas pessoas se aproximam da Obra do Pai, praticando somente o bem, o belo,
para um mundo mais luminoso.
A Era da Liberdade abriu seus portais, e muitos filhos terráqueos irão atravessá-los, também aqueles que
hoje nada sabem a este respeito. Eles serão guias e auxiliares. A transformação manifestar-se-á cada vez mais
acelerada.
Bem-Amados discípulos da Nova Era, encontrastes adesão no poderoso e acelerado "passo avante" de
todo o grande sistema planetário e, principalmente, do planeta da Terra; portanto, permiti que vos elevemos
com a poderosa força transmutadora que há muito tempo aqui zelamos e que é bastante conhecida dos povos do
Oriente. Muitas vezes, eles peregrinaram e galgaram este Monte Sagrado, para participar, mais de perto, desta
misericordiosa força transmutadora, atraindo-a para seu próprio bem-estar!
Tendes todas as possibilidades de fazer viagens iguais a estas, através de vossa consciência interior e
podeis assimilar as forças que estão ao vosso dispor. Um mensageiro ou mentor espiritual está sempre pronto
para auxiliar-vos e guiar-vos no caminho do Monte Sagrado de Fujiama.
Meditai sobre o Caminho do Meio, do Bem-Amado Senhor GAUTAMA, que atraía Seus discípulos cada
vez para mais perto de Si. Lord GAUTAMA, o Senhor do Mundo, é aceito e reconhecido, hoje mais do que
outrora, pela Sua belíssima doutrina do Caminho do Meio. A tranqüilidade, o equilíbrio de todas as forças, o
desprendimento e a transmutação de todas as imperfeições que ainda jazem em vós, constituem o autêntico
Caminho do Meio. Repetimos inúmeras vezes que desejamos ser úteis. Com isto afirmamos que o caminho
para as alturas está livre e nada mais poderá deter-vos. Largai tudo que não corresponde à Luz; elevai a consciência às Alturas do Todo Poderoso. Ele está à vossa espera.
Aconselho-vos um exercício:
Visualizai vossa consciência um pouco acima de vosso corpo físico. Se conseguirdes visualizá-Ia, projetai
então dessa consciência acima de vosso corpo as irradiações do Fogo Violeta, transpassadas por raios
dourados.
Isto vos trará um efeito muito mais eficaz do que projetá-Ias apenas através da consciência de vosso
corpo físico. Experimentai e fazei uso deste exercício, diariamente!

"**

A veneração pela Vida é um dom divino. Porém, para chegar-se a tanto, requer-se que seja conservada
cada menor partícula de energia vital que vos transpassa e vos vivifica, dentro de sua beleza e pureza,
observando o uso dessa energia, para que ela enriqueça o mundo, quando se desprende de vós. Assim como
estais preocupados em não destruir qualquer ser vivente, nem ingerir qualquer alimento - se com isto vidas mais
elevadas são destruídas - seja, então, esta a vossa preocupação: controlar determinada energia vital que usais,
eliminando todas as impurezas que possam empanar a vossa Luz. Isto é uma verdadeira reverência que vos
convém praticar. No entanto, como cada amado discípulo tem a tendência de se desviar do bom caminho, estamos empenhados em conscientizar a todos da possibilidade de transmutar e purificar a energia mal aplicada e
auxiliá-Ios a libertarem-se de todas as energias negativas que, em épocas remotas, caíram sobre eles.
Este é o serviço especial que desejamos prestar aos amados discípulos, pois o retorno do grande circuito
cósmico poderá demorar-se, compreendendo-se, entretanto, que a energia está presa a vibrações idênticas, e
pessoas de vibrações da mesma freqüência podem sofrer o impacto do retorno daquela energia mal aplicada.
KAMAKURA
***

SABER TRAZ RESPONSABILIDADE
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Uma forma-pensamento somente adquire poder após preenchida com a vivificante vibração do
sentimento, para realizar, assim, a função de um FOCO de LUZ. Inconscientemente, toda pessoa gera
formas-pensamento para aquilo que ela deseja realizar - às vezes durante muito tempo, até a forma
tornar-se suficientemente forte para poder manifestar-se.
Sentimentos fortes geram formas poderosas e duradouras e os pensamentos circulantes criam o
invólucro que mantém a forma.
Quando tais formas consistem de energias consideradas negativas e são supridas por muitas pessoas
de vibração equivalente, então, isto pode ser a causa de muitos males e de coletivos acontecimentos
cármicos.
Vós, discípulos da Luz, já começastes a dissolver as formas qualificadas negativamente, pelo uso do Fogo
Violeta, que não somente transmuta o vosso carma como o de toda a humanidade.
Deveis compreender que é essencialmente divina a energia que está à disposição do ser humano, para ser
usada em prol do bem ao próximo. Contudo, o homem usa esta energia divina de acordo com seu livre-arbítrio.
A energia que foi usada para fins destrutivos deve ser transmutada, sublimizada e usada para propósitos
altruísticos. Tal neutralização de energia "congelada" vem a ser uma abençoada atividade, e esta vai ser a tarefa
predominante, para o discípulo consciencioso, na época atual. Em tempos idos, esta atividade era confiada
somente aos Grandes Iniciados e projetada aos locais previamente magnetizados pela Luz. Porém, agora,
tornou-se possível, com a ajuda dos discípulos e por meio do uso do misericordioso instrumento transmutador
do Fogo Violeta, acelerar a purificação do planeta e seu povo, libertando-os.
Já refletistes sobre a grande responsabilidade que pesa sobre vossos ombros com este conhecimento que
vos foi dado? Estais cientes da multiplicidade deste trabalho, se o praticardes, denodadamente, com muita
sinceridade?
À medida que o sistema planetário vai penetrando em outra zona sideral, o desenvolvimento da atividade
do Raio Violeta, ao qual esta Era de Aquário está subordinada, torna-se cada vez mais poderoso e o impulso
que, por este meio, toca ou sensibiliza toda vida, torna-se mais forte e toma definição inequívoca, acompanhado
esse impulso pela mudança da Era.
Novamente, gostaríamos de transmitir à humanidade o conhecimento arcano, assim que ela se torne
suficientemente receptiva para aceitá-Io. Sede, pois, os precursores desse evento, assimilai-o e adapta i-o para
transmiti-lo à confusa massa humana. Reconhecei a vossa grande possibilidade, mas, principalmente, a vossa
responsabilidade em atuar com o sacrossanto conhecimento, libertando a energia e purificando-a, visto que, há
séculos, tem estado subjugada nas mãos de pessoas inescrupulosas.
Sede abençoados, filhos da Luz, por vossos Amigos e Irmãos do Foco de Luz de Fujiama.
KAMAKURA

***
Chispas faiscantes dos Focos de Luz estão sobressaindo em todo o nosso planeta. São semelhantes a ilhas
de Luz visíveis por aqueles que, como Nós, correm os olhos sobre a face da Terra à procura de auxiliares
terráqueos. Estes pequenos Focos de Luz aumentam gradativamente. Em toda parte surgem novas Luzes - é um
panorama consolador para a Era do futuro. Os acontecimentos sobre a Terra são, para a maioria das pessoas,
aflitivos e inquietadores. Contudo, para um discípulo da Luz, isto não mais o atinge, pois ele sabe desviar sua
atenção das coisas externas, imperfeitas, materiais e confusas da vida cotidiana, conduzindo-a para as esferas
mais elevadas.
Estes fatos ou acontecimentos mundiais são os efeitos dos carmas retroativos que se tornam visíveis e se
apresentam acumulados devido ao enorme número de Emanações de Vida que se encarnam na Terra, trazendo
consigo todas as imperfeições adquiridas em épocas passadas, as quais manifestam-se em sua vida. Os
acontecimentos não se limitam a um único ser humano, mas arrastam consigo outras Emanações de Vida com
as quais teve alguma ligação desonesta.

***
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Um discípulo esclarecido não se deixa mais enlear com tais seres humanos que somente querem tirar
proveito próprio. Ele se mantém firme, dentro da harmonia, na hora de tomar uma decisão certa, sabendo que:
aquilo que ele fizer hoje, para agradar alguns poucos, em prejuízo da coletividade, voltará a ele acumulado de
carma negativo, pois, infelizmente, o ser humano prefere ceder aos caprichos do próximo - não importando o
que ele irá colher no futuro. Um discípulo esperto não passa duas vezes pela mesma experiência; por
conseguinte, ele saberá aplicar a energia emprestada por Deus em obras edificantes.
O número de Emanações de Vida que, atualmente, estão encarnando-se com vontade de praticar somente o
bem, a paz, harmonia, perfeição, pureza, etc. aumenta consideravelmente.
Amigos que retornastes ao Nosso Foco de Luz para serdes doutrinados - vossa Luz Interna já aumentada
prova que vos preparastes para receber as instruções que aqui são dadas, prodigamente. Quanto mais
resplendente for a vossa Luz, tanto mais instruções poderemos transmitir-vos e assim Nos preparamos para um
trabalho producente junto com os Nossos discípulos.
Toda a sabedoria que adquiristes em vosso mundo interior jaz em vós. E com a vossa Luz Interna, em
constante crescendo, aquela sabedoria se manifestará pronta para ser usada. É um demorado processo de
evolução que vos decidistes a executar; contudo, algum dia alcançareis o vosso objetivo. Sereis então os Nossos
auxiliares com os quais poderemos contar, para servir os homens com sabedoria, amor e harmonia.
Iremos empenhar-Nos para afastar o véu que ainda encobre este conhecimento, de um ou outro discípulo.
Esforçaivos, vindo à noite ao Nosso Santuário com os corpos purificados. Após o banho, (Vede os livros:
Arcanjo Miguel e Discursos de Mestres Netuno e Aries.) fazei a purificação do Fogo Violeta e descarregai,
assim, toda a imperfeição acumulada durante o dia. Esta é uma condição primordial, para expressar-se a
sabedoria que, há séculos, jaz em vós.
Zelamos por vós, Nossos amigos, na esperança de que o Fogo Violeta da transmutação e os Raios
Dourados da sabedoria vos preparem para receber novas instruções.

Es

Adoração e veneração ao vosso EU divinal deveria ser um exercício constante, principalmente para
aqueles que se consideram discípulos da Luz. Volver-se, constantemente, a Ele, não apenas uma ou duas vezes
por dia, mas tal como uma ininterrupta oração de agradecimento, esta é a condição primordial em vossa vida
cotidiana, para a elevação de vossa consciência.
Se, insistentemente, dirigirdes vossa atenção ao EU divino; se proverdes todas as vossas ações com a Sua
elevada vibração, então estareis em um elevado nível de vibração e nada externo poderá penetrar em vossa
aura.
Não deveis objetar nem contestar, dizendo que tendes de executar as vossas tarefas diárias, sem dispor de
tempo para uma meditação ou contemplação com vosso EU divinal. Justamente em vossa vida cotidiana é
imprescindível manterdes uma constante união com vosso EU divino, para que a energia pura encontre um
canal adequado e forme em vós um FOCO de LUZ ao qual também Nós possamos enviar as Nossas dádivas
especiais. Com vibrações de freqüência baixa ficais isolados deste caudal de energia divina.
Preparamos para vós um exercício especial:
Visualizai um ponto vertical sobre a vossa cabeça, semelhante a uma flor de Lótus em plena florescência,
com as pétalas desabrochadas, sobressaindo-se, consideravelmente, além de vossa cabeça, e vede penetrar
em vós, aos borbotões, a puríssima Luz eletrônica de vossa Presença EU SOU. . .
Quanto maior for a abertura desta flor de Lótus, tanto mais copioso e abundante será o caudal de energia
pura que afluirá sobre vós. . .
Esta puríssima e cintilante Luz derrama-se sobre vós, semelhante a Luz liquefeita, penetra através de
vossa estrutura corporal inferior e realiza, em cada célula, a sua tarefa purificadora e salvadora.
Toda substância imperfeita é consumida e os eléctrons vibram, aceleradamente. As chispas brilham em
cada átomo dos quais eles são compostos e os eléctrons, de pura Luz Cósmica, em seu movimento giratório

vosso amoroso amigo KAMAKURA
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libertam-vos do todas as trevas. . .
Visualizai-vos, seguidamente, dentro de semelhante caudal de energia de Luz cintilante. . . Fazei-a descer
sobre os vossos corpos inferiores. Esta Luz Divina vos purificará e vos libertará de todas as trevas que
acumulastes durante o dia. E se tentardes unir-vos ao EU divino, nada mais de imperfeito vos penetrará.
Apelai por Nós. Ensinaremos a usar e dominar as forças divinas, em prol do Bem à humanidade. Eu vos
envolvo com a Luz de Meu coração.
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Sois sempre protegidos pelo amor fluente de vossa essência divina. Na passagem de vossa vida sobre a
Terra, vossa Divindade EU SOU traz consigo tudo de que necessitais. Para afastar as dificuldades, o filho do
homem precisa saber como aplicar as dádivas com que Deus tão prodigamente o proveu e vivificá-Ias em sua
própria carne.
Vós, discípulos da Luz, que andais empenhados em elevar a vossa própria vibração, estais aproximandovos desta corrente de Luz divinal que se manifesta, a cada instante, em vossa vida. Para que este momento
perdure por mais tempo; para que a vossa existência permaneça abrigada por um período mais longo nesta
poderosa corrente de Luz - cabe a vós empenhar-vos, com denodo e persistência, para serdes cotrabalhadores
dos Seres de Luz. Tudo que desejardes depende de vossa persistência.
Sabemos que a vida cotidiana ainda é muito absorvente, a ponto de vos desviar do reto caminho,
rebaixando a vossa vibração, fazendo-vos esquecer de que estais na caudalosa energia desta amorosa Luz,
evitando ou (para ser mais claro) não permitindo que penetrem em vós as altas vibrações cósmicas. A Luz da
Divindade está em vós, existe em vós; porém, não permitis que ela se manifeste.
Em Nosso templo é a pureza do Amor que determina a ação. !: o puro Amor impessoal que faz com que
afastemos as trevas de vós, permitindo que possamos ser úteis em vossas tarefas mais elevadas. Desejamos
auxiliar-vos para se manifestarem a beleza e o poder divinos em vós, para que possais ser poderosos
colaboradores da Hierarquia Espiritual.
Vossos Amigos da Luz esperam ver cada discípulo em particular aceitando tarefas mais importantes que as
executadas até agora. Para tanto, há necessidade de que ele esteja ancorado na Luz Divinal, semelhante a um
harmonioso FOCO de LUZ, para ser o canal das Forças Cósmicas através do qual possamos atuar.
Procurai não levar tão levianamente os ensinamentos que estamos transmitindo na Era atual. Não os
jogueis de lado, pensando que não mais necessitais deles, mas aceitai-os. E analisando bem, encontrareis, entre
estes ensinamentos, a vossa tarefa para ser executada.
Eu vos envolvo com o amor de Meu coração.
KAMAKURA

***
Discípulos da Era da Liberdade!
A compreensão sobre a Lei da Vida cresce em vós. Com
alegria, observamos este constante desabrochar. Vemos também a possibilidade de o discípulo largar e
transmutar, com mais rapidez, a sua imperfeição - aquilo que ainda encobre a Luz.
Se, constantemente, vos advertimos para multiplicardes os vossos esforços, é porque em tudo existe um
propósito muito especial. Deveis compreender que muita coisa ainda deve ser feita antes de surgir a Nova Era
na Terra.
Quanto mais um discípulo se empenha em contribuir com a força de sua Luz, tanto mais depressa a
humanidade restante estará em condições de acelerar a sua Liberdade. Vós, discípulos, os batalhadores desta
Nova Era que desponta no horizonte, estais preparados a pôr em andamento a transmutação de todas as
imperfeições, principalmente aquelas que se relacionam com a vossa Emanação de Vida. Que vosso esforço
procure levar avante a tarefa que iniciamos neste século. . . Como poderia a restante humanidade chegar ao
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ponto de evolução sem o vosso exemplo? Portanto, deveis lembrar-vos de que sois o exemplo vivo para aquelas
pessoas que desejam evoluir.
Aceitastes a Nós e aos Nossos ensinamentos; entretanto, a grande massa da humanidade ainda não está
preparada. Por este motivo, os Nossos discípulos precisam integrar-se na Atividade da Nova Era. Repetimos:
vós sois os exemplos e instrutores para aquelas pessoas que se interessam por este conhecimento: aquilo que
vem a ser freqüência vibratória mais alta ou mais baixa, mais acelerada ou mais lenta.
Atraímos para este sacrossanto Foco de Luz todas as Emanações de Vida que estão um pouco mais
evoluídas. Esforçamo-Nos em falar convosco e muitos de vós aceitaram a tarefa que Ihes conferimos. Zelamos
para que estas almas humanas entrem em contato com as lições dos Grandes Mestres e o fazemos de tal forma
para que sejam atraídas todas as pessoas que estão em condições de compreender e assimilar os Nossos
ensinamentos. Vosso trabalho consiste em divulgá-los como vos são apresentados. Existem ainda muitas minúcias para serem compreendidas, executadas e vivificadas, pois nem sempre o uso é tão fácil como se supõe.
Uma boa parte destes ensinamentos recebeis em vossa consciência superior, enquanto à noite freqüentais os
Focos de Luz. Todos esses preceitos e disciplinas vos serão facilitados. Iremos esforçarNos para que possais
alcançar um alto grau de conhecimento. Cada discípulo é amavelmente conduzido à Nossa presença.
Não importa qual o nome que a Emanação de Vida dê à oniabarcante Presença Divina EU SOU, seja
Deus, Pai ou Jesus, o Cristo. - Todos os apelos são ouvidos por Nós que vivemos nas esferas mais elevadas.
Vós, amigos de Meu coração, que vos esforçais em concretizar a Era da Liberdade, sois muito preciosos
para Nós. Depositamos Nossas esperanças em vós. I reis receber maiores instruções, bem mais importantes do
que aquelas que foram ministradas nos mosteiros de ocultismo. Recebereis os ensinamentos da oniabarcante
atividade da poderosa Chama Sagrada do Santuário do Mestre Kamakura, que vos libertarão de todas as
imperfeições, despertando vossas qualidades divinas, que vos conduzirão, céleres, à Luz Divinal - ainda neste
corpo físico! Este objetivo serve à vossa disciplina. E esperamos ter a alegria de encontrar-vos no sacrossanto
Templo de Fujiama, onde ireis receber um impulso para maior progresso de vossa consciência receptiva em
expansão.
Visualizai os poderosos Raios Violeta em volta de vós. . . Nós vos conduziremos para dentro deste
miraculoso Fogo da força purificadora e transmutadora, para livrar-vos do retrocesso dos fardos pesados de
outras épocas. Sublimizai a energia para a vossa reserva e, assim, seguireis vosso caminho, livremente.
Com amor, EU SOU vosso fiel Amigo e Irmão na Luz.

Es

SAINT GERMAIN

***

Discípulos e adeptos do Espírito Santo:
O poder que vos foi outorgado pelo Criador de toda Vida e que deve expressar-se através de várias
virtudes e talentos contribui para que, em algum dia, as algemas de vosso eu-personalidade se partam,
sobressaindo-se todas as coisas boas que jazem em vós.
Trabalhastes, vidas após vidas, para que isto acontecesse. Sois doutrinados há longo tempo no Reino
Interno, para desenvolver esta ou aquela virtude e para usar e aplicar o vosso dom e a vossa capacidade. O
período de vosso aprendizado não decorreu em vão, mesmo que em vossa existência atual expresseis
pouquíssimo daquilo que vos é ensinado. Algum dia, quando menos esperardes, o poder virá à tona e se sobressairá, revelando que sois cotrabalhadores do grande Plano Mundial - Deus em formação.
Queremos esclarecer e pedir que não deveis sentir-vos diminuídos ou limitados, mas cônscios de que sois
cotrabaIhadores junto a vossos Amigos da Luz que investem em vós Sua energia, desejando que ela atue
através de vós. Na realidade, sois canais; contudo, o caudal energético que recebeis deverá ser transmitido com
mais abundância ou seja - copiosamente, para toda a humanidade.
Que o vosso propósito, na existência atual, seja expandir a vossa Flor de Lótus e aumentar a Luz em
vossos corações, para distribuí-Ia à humanidade, pois, mais sabedoria e iluminação vos serão dadas, sempre que
freqüentardes o poderoso Foco de Luz de Fujiama.
Visualizai a Chama Dourada que vos transpassa, totalmente, assim como a irradiação violeta ancorada em
vós, purificando e incentivando vossos Corpos Internos.

Amor e Bênção MAHA CHOHAN
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Observando a Luz em vossos corações, vemos o brilho
que identifica seu esplendor. Vemos também que, durante vários anos, tendes sido os Nossos colaboradores.
Sede transfigurados pela Luz Divina, para tornar-vos um Cristo cheio de glória que assuma o domínio de
vosso ser, afastando-vos do limitado mundo terráqueo. Isto imploramos à Grande Lei Cósmica, para os Nossos
discípulos, a quem amamos e protegemos.
EU SOU sempre vosso fiel Amigo e Irmão na Luz.

APELO
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Em nome e com o poder do Fogo Sagrado em nossos corações (3 vezes) apelamos a Vós, Bem-Amado
KAMAKURA, Mestre da sabedoria e da transmutação: flamejai, flamejai, flamejai as Chamas Violeta e
Dourada com a mais intensa atividade, através de nossos corpos emocional, mental, etérico e físico, através de
todas as nossas obrigações cotidianas, iluminadas estas pela Chama Dourada e purificadas pela Chama Violeta,
para que nosso Plano Divino se revele agora, aqui na face da Terra.
Também suplicamos: mantende-nos sempre envoltos e
protegidos pelo Vosso irradiante Manto de Luz.
Nós Vos agradecemos.
***
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Desejo de perfeição e beleza, anseio por harmonia e tranqüilidade, estão presentes em todos os corações
humanos.
Entretanto, que fazem as pessoas para adquirir tais virtudes? Distribuem tranqüilidade, amor e paz ao
próximo? Irradiam os poderes divinos que ambicionam para si?
Cada pessoa precisa aprender a dar aquilo que deseja receber para si. Esta é a Lei Divina. Toda
Emanação de Vida deverá gerar paz e irradiar harmonia. Então, aos poucos, essas virtudes se
expressarão em seu sentir.
O paraíso sobre a Terra, que já existiu em épocas remotas, ressurgirá, novamente, quando o homem
souber autogerar paz, amor, harmonia, fraternidade, etc. Ninguém deve esperar ou ter a ilusão de que os
Mestres farão isto pela humanidade, ou seja - aquilo que cada um terá de fazer por si próprio.
Os crentes pedem a Deus a paz, a saúde, as graças; pedem coisas materiais. Porém, que fazem eles para
contribuir, com boa vontade, na restauração de um paraíso na Terra?
Estas perguntas também se relacionam com os discípulos da Luz. Portanto, prescrutai vosso interior e
analisai-vos para ver se, realmente, estais interessados em equilibrar vossas virtudes características e fazer
aquilo que gostaríeis de manifestar em vosso mundo.
O amigos da Luz, tudo deve ser adquirido mediante o trabalho de um constante aperfeiçoamento. Este é o
motivo de estardes aqui, sobre este planeta. O total processo de desenvolvimento da humanidade tem como
propósito a grande meta da perfeição.
A vós - que vos submetestes à Luz da Hierarquia Espiritual - será dada intensa demonstração de como
podeis abençoar tudo isto; porém, não é suficiente saber. A sabedoria deve ser praticada na ação. Este é um
provérbio antigo, dado pelos Mestres aos Seus discípulos. Portanto, aceitai estas palavras como estímulo e
praticai, em vosso íntimo, os exercícios dados, juntamente com a concentração.
Repetimos: à sabedoria que adquiristes, deve seguir a ação! A perfeição e a beleza se expressarão em
vosso mundo. Somente assim ressurgirá a paz.
Colocamos em vossos corações os raios resplandecentes do Foco de Luz de Fujiama: são a sabedoria e o
poder da transmutação que podem elevar todas as qualidades à perfeição - se, contudo, tiverdes suficiente
persistência. Aceitai as irradiações. Vivenciai como elas assumem o domínio de vossos corpos; visualizai como
as irradiações douradas transpassam cada célula de vosso corpo e de vosso cérebro; vede como elas se
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lucificam, tornando-se transparentes ante as forças do Alto e as sublimes idéias iluminadas, transformando em
Luz o vosso corpo físico! Assim sereis um Cristo em atividade! Com denodo, aspirai a atingir a vossa meta e
vereis concretizar-se o paraíso que muito desejais; para isso deveis fazer a vossa parte. Vede um belíssimo
panorama. Olhai para a humanidade; cada um de vós se transformará em uma ilha de luz, silêncio, paz,
equilíbrio perfeito - um centro magnético para o ser humano que procura tranqüilidade e consolo.
O manto de amor vos envolve e mantém permanente a visão do paraíso na Terra; ele se concretizará! Este
Plano Divino está realizando-se e vós sois os Nossos colaboradores.
EU SOU vosso sincero Amigo e Irmão, unido pelo Amor Divina!.

***
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PUBLlCAÇOES DA FEEU NO ANO DE 1982
Os EléctronsBoletim O Avatar IV
Apostila "Haja Luz" nº 7 (Reedição)
Mistérios Revel. da Cabala
Discursos Saint Germain
A Voz de Maha Chohan
Educação
Apostila "Haja Luz" nº 8 (Reedição)
Discursos do Bem-Amado Hilarion
Boletim O Avatar V
Corpos lnferiores
Restauração da Qualidade da Vida
O Bem-Amado Arcanjo Miguel
Boletim O Avatar VI
Apostila "Sexto Raio" n? 9 (Reedição)
Orientações aos Oficiantes de Grupos

Editadas em 1983

B
oo

k

Hierarquia
Luz da Alma 2
Contato com a Grande Fraternidade Branca (2)
Lemuel
Boletim O Avatar VII

PUBLICAÇÕES JÁ EDITADAS, EM PORTUGUES, DA "PONTE PARA A LIBERDADE"

Es

ot

er

ic

"Médico, Cura-Te a Ti Mesmo"
"Vossa Atuação na Idade de Ouro"
"O Plano Divino Para Nosso Sistema Solar"
"Orientação aos Discípulos da "Ponte Para a Liberdade"
"Manual da Consagração das Velas"
"Consagração e Descrição da Estampa da Santíssima Trindade"
14 Apostilas "Haja Luz"
"Ponte Para a Liberdade, Seu Propósito"
"Vosso Caminho É Luz"
"Meditação e Apelos Para Cada Dia da Semana"
"O Sétimo Raio"
"Discursos de Mestre Ling"
"Discurso da Mestra Nada"
"Discurso de Netuno e Áries"
"Irradiação da Chama e o Uso da Sagrada Respiração Divina"
"Mestre e Discípulo" (4 fascículos) (edição esgotada)
"Focos de Luz e Santuários da Hierarquia Espiritual da Terra"
"O Fogo Violeta"
"Luz de Luxor"
"Extratos de Anotações Esotéricas Sobre Autodisciplina"
"A Vontade Divina É Luz"
"As Memórias de Mãe Maria"
"Um Livro de Orações Para Crianças"
"Noções Básicas Para Iniciantes de Ocultismo e Esclarecimentos"
"O Que É Um Mestre Ascensionado" (edição esgotada)
"A Consciência Divina"
"Os Mestres da Sabedoria Falam"
"Arcanjo Miguel"
"Amigos da Misericórdia" (Kuan Yin)
"Precipitação ou A Ciência Para Ser Bem Sucedido"
"Céu, Harmonia e Música"
"Controle dos Elementos"
"ABC dos Ensinamentos da Ponte"
"Instruções aos Jovens"
"O Amor Divino"
"Pax"
"Mestre Vitória e Anjo da Renovação" (edição esgotada)
"Manual do Cerimonial da Consagração das Velas e da Sagrada Comunhão"
"Confúcio" (edição esgotada)
"O Templo do Sol e o Templo da Harmonia"
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"A Verdade pela Verdade" (edição esgotada)
"A Lei Divina da Reencarnação"
"Nossa Biblioteca no Plano Cósmico"
"Jubileu 25 Anos da Ponte Para a Liberdade"
"A Palavra dos Seres de Luz" (1)
"Discursos Elucidativos do Buda Divino"
"Kuan Yin - Deusa da Misericórdia" (edição esgotada)
"Discursos do Bem-Amado Gautama"
"Rowena, A Hierofante do Templo da Liberdade"
"A Palavra dos Seres de Luz" (2)
"Deus e Deusa Meru"
"Luz de Vênus, Urano e Marte"
"Nossa Biblioteca no Plano Cósmico" (2)
"Nossa Biblioteca no Plano Cósmico" (3)
"A Palavra dos Seres de Luz" (3)
"100 Perguntas e Respostas Sobre a Lei da Vida"
"Eu Sou o Eu Sou"
"Eu Sou o Caminho"
"A Palavra dos Seres de Luz" (4)
"Servir É a Lei da Vida"
"Ensinamentos Esotéricos"
"A Palavra dos Seres de Luz" (5)
"Nossa Biblioteca no Plano Cósmico" (4)
"Nossa Biblioteca no Plano Cósmico" (5)
"Raios de Iluminação Espiritual"
"LaMORAE" - Poderoso Deus da Harmonia"
"Discursos do Bem-Amado Mestre EI Morya"
"Deus Himalaya"
"Ensinamentos Esotéricos li"
"Ensinamentos Esotéricos 111"
"A Palavra dos Seres de Luz" (6)
"Instruções Para Crianças"
"Sons Musicais"
"A Palavra dos Seres de Luz" (7)
"Discursos do Bem-Amado Mestre Ascensionado Kuthumi"
"Disc. do Bem-Amado Sol Hélios e do Santo Aéolo"
"O Caminho Real"
"Ensinamentos Esotéricos" IV
"Discursos do Bem-Amado Serapis Bey"
"Contato com a Grande Fraternidade Branca"
"Os Eléctrons"
"Discursos de Saint Germain"
"A Voz de Maha Chohan"
"Hilarion"
"Corpos Inferiores"
"O Bem-Amado Arcanjo Miguel"
"Orientação Para os Oficiantes de Grupos"
"Contato com a Grande Fraternidade Branca" (2)
" Lemuel"
"Cassete" das músicas indicadas nos Rituais da Ponte Para a Liberdade"
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A edição desta obra (como todas as demais publicadas pela FEEU), sua distribuição gratuita e portes pagos ao
correio etc. são possíveis graças aos donativos dos filiados desta entidade, não possuindo a Fundação nenhuma outra
fonte de renda: não recebe subvenções de nenhuma espécie, não comercializa, não cobra mensalidades ou taxas e não
promove campanhas para amealhar recursos. Quem tiver interesse de estudar, bastará pedir e passará a receber as
publicações, após preencher um formulário de inscrição. A distribuição é feita com amor; portanto, não deve haver
constrangimento. É a nossa maneira coletiva de fazer "Um Mundo Melhor".
FORMAS COMO MANDAR AS CONTRIBUIÇÕES: (verificar com a FEEU antes de enviar as contribuições)

2 - Por Ordens de Pagamento por meio de qualquer
Banco com agência em Porto Alegre.
r
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1 - Por Ordens de Crédito para nossa conta 12.737 da Agência n.O 324 do BRADESCO, Centro de Porto Alegre; idem
para nossa conta 136.842-0 da Agência 7 de Setembro do Banco Sul-Brasileiro, Porto Alegre; idem para nossa conta
5.680-4 do Banco do Brasil, centro, Porto Alegre.

3 - Por Vales Postais ou Valor Declarado, modalidades
usadas pelo Correio.
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4 - Por Cheques a favor desta entidade pagáveis em Porto Alegre.
RECOMENDAÇÕES: Seja qual for a maneira escolhida, dar sempre o endereço completo desta Fundação e telefone
(Rua Joaquim Nabuco, 205 - Cidade Baixa - fone 25-2417). Escreva sempre todo o nome desta entidade; não coloque a
sigla.

