CEM
PERGUNTAS E RESPOSTAS
SOBRE
A LEI DA VIDA

PONTE PARA A LIBERDADE

PREFÁCIO
Nas seguintes páginas deste livreto, alguns dos Grandes Seres Ascensionados
prontificaram-se a responder um número de perguntas que costumam surgir na mente
daqueles que procuram, nos dias de hoje, Luz e Verdade neste planeta Terra.
O motivo de as perguntas não serem respondidas em seus inúmeros detalhes,
como é esperado por muitos, deve-se a que um assunto concernente à Lei da Vida não
pode ser dado em um livreto como este; porém, simplesmente serve como um
esclarecimento ao buscador, para que todas as perguntas se tornem evidentes à medida
que ele, sinceramente, percorre o caminho em busca de mais Luz.
A todos aqueles que estão imbuídos deste propósito, oferecemos nosso mais
profundo amor e congratulações. Entretanto, uma vez que entrais no Caminho da
Iluminação Espiritual, não mais haverá retorno para vós. A Luz do Coração Divino
sempre nos impulsiona para a frente – um farol nas trevas e um poder sustentador na
adversidade – conduzindo todos à gloriosa meta da Ascensão. Nele, nós nos tornamos
UM com o Pai; UM com o Filho; UM com o Espírito Santo – uma Sagrada Trindade
dentro de nós, nunca olhando para trás, exceto para estender a mão auxiliadora de
Amor e Compaixão àqueles que ainda peregrinam no caminho da Terra.
Sinceramente vosso, na LUZ DE DEUS QUE NUNCA FALHA.

A PONTE PARA A LIBERDADE.

I
A BEM-AMADA LADY MESTRA PARSES*
fala sobre
A JORNADA DO HOMEM SOBRE A TERRA
Como o Meu nome indica, Minha atividade está ligada diretamente com a
análise da terminologia oculta. É Meu privilégio transmitir-vos, de uma forma
simples, um pouco das Verdades que são distorcidas pelos conceitos humanos.
O que se segue é uma das primeiras séries de perguntas que estão em
evidência no coração da humanidade, daquelas almas que procuram uma estrutura
espiritual. Responderei estas perguntas de maneira concisa.
1 – QUAL É O PROPÓSITO DA JORNADA DO HOMEM SOBRE A TERRA?
Trazer à manifestação física sua parte do Plano Divino dada a ele por seu Pai
Celestial.
2 – POR QUE DIZEMOS: “O PAI” USA O ASPECTO MASCULINO DA
DEIDADE?
Todo o Ser Divino em sua natureza é basicamente masculino e feminino,
possuindo o poder da fecundação e criação. Este poder também é latente em todos os
que ainda não são ascensionados. Se a massa da humanidade conhecesse apenas uma
faceta desta expressão e compreendesse este Princípio Divino, evitaria muita
degradação desnecessária. O homem, no decorrer de suas muitas encarnações sobre a
Terra, é solicitado a expressar os dois aspectos; porém, antes de sua ascensão, os dois
aspectos precisam estar igualmente desenvolvidos. Ele pode, então, magnetizar, nutrir
e sustentar seu Modelo Divino. A Dispensação Crística (a Sexta), sob a direção do
Bem-Amado Jesus, deu ênfase à Paternidade de Deus. A Sétima Dispensação, na qual
estais vivendo, irá ressaltar o aspecto Feminino da Deidade (Deus Pai-Mãe).
3 – POR QUE É REQUERIDO AO HOMEM ENCARNAR MAIS DO QUE UMA
VEZ SOBRE A TERRA?
Pela razão mencionada na resposta no 2; a elaboração da total conclusão do
Modelo Divino é tão grandiosa que, para a Emanação de Vida, é necessário descansar
entre as várias fases de sua evolução. Enquanto ela permanece nos planos internos,
mostra-se-lhe o que ela deverá realizar no tempo que lhe é propício em seu caminho
individual sobre a Terra. Nestes reinos internos existem instrutores divinizados que,
voluntariamente, assumem a responsabilidade de ensinar cada indivíduo, para que nas
próximas e sucessivas encarnações, ele possa progredir, depois de analisar
imparcialmente seus sucessos e fracassos. Estes Instrutores são designados pelo
Conselho Cármico para cada indivíduo.
(*) Parse ou Parsi: sectários da doutrina de Zoroastro.

II
LORD TEOFRASTO
fala sobre
O CONSELHO CÁRMICO
“EU SOU” aquele que seguiu Platão e Aristóteles na Escola Peripatética*.
Deste modo, torna-se para Mim um grande prazer seguir Lady Parses. Também irei
explanar, em termos simples, várias respostas às perguntas que são essenciais ao
entendimento e aplicação da Lei Espiritual.
4 – QUE VEM A SER O CONSELHO CÁRMICO?
O Conselho Cármico constitui-se de um grupo de Seres de Luz que,
voluntariamente, assumiu a responsabilidade e a obrigação de supervisionar as
necessárias lições requeridas para cada indivíduo que pertence à roda de encarnações
sobre a Terra. Todos os homens foram originalmente criados impolutos, à imagem e
semelhança de Deus-Pai-Mãe. Todos foram investidos com o direito do livre-arbítrio
para usarem suas faculdades criativas, a fim de cumprirem sua parte do Plano Divino,
tal como disse Lady Parses.
Enquanto cada indivíduo usou seu livre-arbítrio para realizar sua missão
divina, a primeira Idade de Ouro floresceu. Naquele tempo não havia necessidade do
Conselho Cármico. A Segunda e a terceira Idades de Ouro completaram seu curso de
modo idêntico.
Durante o ciclo da quarta Idade, a Terra passou a ser um hospedeiro voluntário
para as pessoas vindas de outros planetas que lá se haviam rebelado contra as Leis de
Deus tornando-se órfãos planetários (retardatários). Foi então que os terrícolas
sucumbiram ao sutil pecado da curiosidade, apesar do esforço protetor de Lord
Miguel e de outros Seres de Luz. Sua experiência com o mau uso do livre-arbítrio
causou o que é conhecido como “a queda do homem”. Tornaram-se apaixonados no
uso de seu próprio poder criativo, o qual conheceis como pecado original, ou seja, o
nascimento da alma – independente da orientação e direção divinas. Prevendo esta
rebelião contra Deus Pai-Mãe e a resultante discórdia que surgiu, três Seres divinos
ofereceram-se para auxiliar e dar assistência a qualquer um que se emaranhasse na
massa geral daquelas criações imperfeitas do pensamento, sentimento, palavras ou
atitudes. E foi assim que o primeiro Conselho Cármico foi formado. Através de eras
sucessivas o número de Membros foi aumentado para sete, cada um representando
uma Virtude Divina perdida, temporariamente, pelos homens. Entre os Seres que
compõem o Conselho existe, periodicamente, mudança de cargos, conforme a
necessidade exigida.
5 – DE QUE MODO ESTES MEMBROS AUXILIAM OS HOMENS?
Ao final de cada encarnação, a alma é convidada a comparecer perante o
Conselho Cármico. Então faculta-se-lhe a oportunidade de explicar AS RAZÕES de
suas atividades exercidas no decorrer de sua última encarnação terrena. O Conselho,
por sua vez, analisa o impulso ou A CAUSA destas atividades e designa cada alma ao
plano ou reino que estiver em concordância com a vibração de sua consciência.
Ao mesmo tempo, um Instrutor, voluntário ou deliberadamente nomeado,
atende cada alma, de maneira que ela venha a compreender melhor a razão de seu
viver e de seu modo de ser, e com o retorno à Terra ela terá a oportunidade de fazer
uma recuperação.

6 – DE ONDE É DERIVADA A PALAVRA “CARMA”?
Colhe-se aquilo que é semeado!
Assim sendo, toda energia mal qualificada pela alma reverterá em mau carma.
Esta Lei também é chamada de Causa e Efeito.
7 – QUE É PURGATÓRIO?
Purgatório não é um lugar, mas sim uma atividade que tem como objetivo
purificar a alma. O homem não necessita carregar seu carma imperfeito até a hora de
deixar seu corpo carnal. O a toda purificação realiza-se no momento em que o homem
é privilegiado: ao RECEBER A GRAÇA de conhecer o Fogo Sagrado da
Transmutação e através da cooperação com o Conselho Cármico e Seres Divinos que
estão à espera de auxiliá-lo, se forem invocados. Aqueles que se recusam a aceitar esta
Verdade, enquanto por necessidade estão encarnados, serão designados pelo Conselho
a um período de purificação, após ocorrer a chamada morte do corpo físico.
8 – QUE VEM A SER O INFERNO?
Inferno é um estado de consciência – perturbador e bastante desagradável – no
qual o homem colhe os resultados das más ações, de seus delitos. Quando o homem
aprende a usar o Fogo Sagrado da Transmutação, então ele está apto a remover os
efeitos nocivos resultantes de suas más ações. O mau uso que o homem fizer do livrearbítrio pertence inteiramente a ele. Poderá permanecer neste estado de consciência o
tempo que quiser, acompanhado por um cortejo de sofrimentos ou ... desembaraçar-se
deles por meio do ato de purificação. Como já havíamos dito antes, cada indivíduo
tem vivido muitas encarnações. Desta maneira, a duração do inferno individual de
cada alma depende dela. O período de purificação é determinado pelo uso que fez de
sua vida, através destas encarnações. Da mesma forma, sua redenção irá exigir um
balanço de seus esforços construtivos. Pois não há permanência no estado de
consciência chamado inferno ou qualquer outro estado de sofrimento, isto, quando o
indivíduo ACEITA A LEI DO CICLO, assumindo total responsabilidade das
condições nas quais ele presentemente vive e faz, humildemente, suas invocações por
auxílio para a sua redenção.
(*) Filosofia de Aristóteles. O nome foi reservado à escola de Aristóteles porque ele
ministrava suas lições no “peripato”, isto é, sob os pórticos do ginásio do Liceu. O peripateísmo foi
seguido por Teofrasto, Estrabão e Andrônico de Rodes, entre muitos.
Santo Tomás de Aquino tornou-o filosofia oficial da Igreja..

III
A ASCENSIONADA MESTRA LADY MERCEDES
fala sobre
A TRANSMUTADORA CHAMA VIOLETA
9 – QUE É A TRANSMUTADORA CHAMA VIOLETA?
Ela é o Fogo Sagrado, pura energia, divinamente qualificada por Seres de Luz
com o fim de transmutar toda energia malbaratada.
10 – COMO PODEM OS SERES NÃO ASCENSIONADOS BENEFICIAREM-SE
COM ESTA MISERICORDIOSA BÊNÇÃO?

Invocando os Seres Divinos que se dedicam a este serviço de amor.
11 – QUEM SÃO ESTES SERES?
São os que servem no Sétimo Raio: Arcturos e Diana; Ezequiel e Santa
Ametista; O Mestre Ascensionado Saint Germain e Pórtia; KUAN YIN e Eu, e todas
as Legiões Seráficas, Querúbicas e Angélicas que servem comigo. Minha BemAmada Irmã KUAN YIN e todos Nós fizemos um voto voluntário a Hélios e Vesta,
qual seja: jamais entraremos em estado de Nirvana, enquanto a Terra e todos os
participantes não tiverem concluído sua evolução.
12 – COMO INVOCAR OS SERES DIVINOS?
Dirigindo o pensamento a Nós, aceitando a Nossa Presença e capacidade de
servir também por meio de apelos a Nós dirigidos para darmos a necessária
assistência. Contudo, é bem mais fácil o relacionamento imediato com aqueles que
Nos têm servido em outras épocas, porque Nossa ajuda vai ao encontro da nota tônica
correspondente ao acorde de seus sentimentos.

13 – ONDE SE ENCONTRA A TRANSMUTADORA CHAMA VIOLETA?
Esta Chama ou Fogo é uma atividade onipresente da Quarta dimensão. Tal
atividade é dirigida por Seres divinizados que, quando invocados, dão a requerida
assistência individual ou em favor de outrem.
14 – QUE ACONTECE QUANDO ESTA TRANSMUTADOR CHAMA VIOLETA
É CHAMADA PARA ENTRAR EM AÇÃO?
Ela acelera a ação vibratória dos elétrons componentes dos átomos que
estruturam os quatro veículos inferiores do homem. Quando esta aceleração se
apresenta, então as células e átomos libertam-se automaticamente, arremessando de si
os miasmas que, consciente ou inconscientemente, foram atraídos através dos tempos.
15 – PARA ONDE É LEVADA ESTA IMPERFEIÇÃO?
Ela é levada para dentro do Fogo Sagrado onde é purificada para retornar ao
indivíduo com a requerida e especificada qualidade divina.
16 – QUANTO TEMPO LEVA UMA TRANSMUTAÇÃO?
Isto depende inteiramente da quantidade de miasmas aderidos ao indivíduo, de
sua fé e sua perseverança.
17 – QUE É REQUERIDO PARA MANTER ESTE ESTADO DE PURIFICAÇÃO?
Um uso rítmico deste abençoado agente purificador, até que a perfeição seja
manifestada e conservada.
18 – ESTA CHAMA PODE SER USADA PARA AQUELES QUE ESTÃO
DESENCARNADOS?
Sim. Até que o indivíduo tenha atingido sua ascensão. Porém, ainda são
criadas muitas imperfeições devido ao seu livre-arbítrio. Uma constante vigilância
sobre as faculdades criativas do pensamento e sentimento resultará na posse da
Vitória Divina.
19 – POR QUE TANTOS SERES DIVINOS SERVEM NO SÉTIMO RAIO?

O Sétimo Raio já está em atividade neste ciclo de dois mil anos,
supervisionado desde 1954 pelo Mestre Ascensionado Saint Germain.
20 – DISCÍPULOS, QUEREIS UNIR-VOS A NÓS NESTE GLORIOSO
PROCESSO REDENTOR?
Muitos de Nós estamos saindo do Grande Silêncio para este propósito
específico. De minha parte, considero importante que estejais unidos a Nós, AGORA,
neste grandioso Serviço.

IV
O PODEROSO ZEUS
fala sobre
OS OITO CORPOS DO HOMEM
“EU SOU” Zeus, um dos Deuses Solares que veio a esta Terra e teve o
privilégio de erguer a Grécia ao ápice de sua perfeição secular, antes que o BemAmado Jesus trouxesse Sua Luz a este mundo.
A Iluminação Espiritual vai sendo liberada ao discípulo à medida que aumenta
sua capacidade de entender e aplicar maiores conhecimentos, para o benefício do
planeta Terra e de sua evolução.
EXPLIQUEMOS:
21 – OS CORPOS DO HOMEM
Na maioria das vezes, o discípulo tem sido instruído sobre os sete corpos.
Contudo, ofereci-Me, sob a direção do Deus e da Deusa MERU, para explicar, com
palavras simples, a natureza dos oito envoltórios do homem criado por Deus.
22 – O HOMEM ATUA ATRAVÉS DE MAIS DE UM CORPO?
São necessários oito envoltórios completos – quatro nas esferas mais elevadas
e quatro nas mais baixas, para ser um condutor perfeito de um dos Aspectos da
Deidade.
23 – QUAIS SÃO OS NOMES DESTES CORPOS?
Os quatro corpos superiores são os seguintes:
O Ser do Fogo Branco
O Complemento Divino
O Corpo Causal
O Santo-Ser-Crístico
O SER DO FOGO BRANCO feito à imagem de Deus e moldado de pura substância de
Luz Eletrônica, sempre ativo como um irradiante centro do Reino Cósmico e sendo
uma parte infinitesimal deste Ser é o poder energético alimentador dos outros corpos.
Assim como os planetas revolucionam em torno de seus sóis individuais, assim
também os Corpos do Fogo Branco de todos os homens participam ativamente da
criação cósmica.
OS COMPLEMENTOS DIVINOS fazem a sua primeira decisão no coração do Ser do
Fogo Branco: se preferem permanecer na esfera cósmica ou se desejam atuar
voluntariamente, projetando-se no aspecto dual de Sua natureza divina no reino dos
Mestres Ascensionados, para dar uma assistência mais intensiva a uma evolução
especial. Estes Complementos são conhecidos pelos discípulos da Ponte como a
individualizada Presença “EU SOU”.
NO CORPO CAUSAL são armazenadas todas as boas ações praticadas pela Emanação
de Vida. Este corpo forma a auréola da Presença “EU SOU”: A natureza do serviço
que toda Presença “EU SOU” deve realizar já é determinada antes de ocorrer a sua
individualização. Contemplando através da visão interna, vê-se que todas as cores do
espectro são uma parte pertencente a este Corpo. A virtude ou qualidade com a qual o
indivíduo tem mais afinidade – dentre o grande reservatório de inúmeras energias –
depende da cor da qualidade. Sábio é o discípulo que reconhece a verdade de que o
Corpo Causal, como uma fonte infinita de suprimentos, pode ser utilizado para seu

próprio benefício e de toda a humanidade. Tal como seu nome indica, Ele é um corpo
de CAUSA, cujo EFEITO é destinado a manifestar-se onde quer que um discípulo
inteligente e vivaz apele diretamente a Ele.
Analisamos agora o SANTO-SER-CRÍSTICO.
Jesus referiu-se a esta Centelha Divina no homem como: “O Pai dentro de
nós”. Quando a Presença “EU SOU” resolveu encarnar-se no plano terreno, Ela
projetou uma pequena réplica de Si mesma no seio (ventre) materno no momento da
concepção. Ela é o poder coesivo em torno do qual os Seres Construtores da forma
criaram os corpos inferiores. Como a intensidade do Raio Feminino está aumentando
sobre este planeta, as mães desta humanidade estão mais cientes do sagrado privilégio
de auxiliarem os Seres Construtores da Forma na sustentação do Santo-Ser-Crístico.
Em verdade, elas são o cálice ou receptáculo para a pequenina réplica desta divindade
entrante. A obrigação e responsabilidade dos pais para com as futuras Emanações de
Vida podem tanto apressar como retardar o desenvolvimento espiritual destas
crianças.
Como o Grande Manu Saithrhu já espera pela oportunidade de enviar os
precursores da primeira sub-raça da Sétima Raça-Raiz à Terra, a fim de acelerar mais
rapidamente a evolução do planeta, é obrigação dos Manus atuantes (Deus Himalaia
da 4a Raça-Raiz, Deus Vaivasvata da 5a Raça-Raiz e quiçá Deus e Deusa Meru da 6a
Raça-Raiz) e seus recalcitrantes filhos da Terra completarem o curso desta evolução
cíclica, para darem lugar à chegada destes grandes Seres evoluídos da 7a Raça-Raiz.
Afirmamos que a sabedoria das idades requer humildade, discernimento, equilíbrio e
sinceridade para esta Causa. O anonimato é o Manto Protetor da espiritualidade.
24 – QUAIS SÃO OS NOMES DOS CORPOS INFERIORES?
O corpo emocional é o mundo dos sentimentos e é o maior dos quatro corpos,
composto essencialmente do elemento água. Esse corpo foi preparado e determinado
pelos Seres Construtores para atuar como envoltório dos outros três corpos inferiores,
assim como a superfície de nosso planeta é envolvida pelos oceanos. Sua função
correta reside no surgimento das Idéias Divinas acompanhadas pelo sentimento
positivo.
Pensamentos, palavras e ações têm pouca eficácia até que um ligeiro
entusiasmo de sentimento os projetam e os mantêm em qualquer esfera de consciência
individual onde irão atuar.
A consciência sentimental necessita ser purificada através de apelos dirigidos
ao Bem-Amado Mestre Saint Germain e pela Transmutadora Chama Violeta, porque,
através de eons, o indivíduo tem estado exposto às várias situações onde os
desapontamentos, desilusões e rebeliões criaram sentimentos de revoltas semelhantes
“às águas agitadas”. Quando purificados, os sentimentos sempre determinarão as
atividades da consciência externa – subconsciente e consciente.
Ao Bem-Amado Mestre Ascensionado Jesus foi recomendado, em primeiro
lugar, tornar-se mestre de seus quatro veículos inferiores, os quais Ele usou em Sua
última e vitoriosa manifestação, para depois com maestria dominar os invólucros
inferiores de seus concidadãos.
Na medida que aumentava Sua superioridade sobre os elementos que
compunham Seus corpos, tornou-se fácil, para Ele, expandir sobre as águas
turbulentas o SENTIMENTO DE PAZ, acontecimento que surpreendeu Seus
discípulos da Galiléia.

26 – QUAL É A ATIVIDADE DO CORPO MENTAL?
O corpo mental vem a ser o cálice de receptividade das Idéias Divinas. Ele
tem a capacidade de moldá-las em uma forma adaptável e prática; o mesmo processo
purificador exigido para o corpo emocional é aplicado a todos os quatro corpos
inferiores.
27 – QUAL É A FUNÇÃO DO CORPO ETÉRICO?
O corpo etérico, às vezes chamado de “alma”, registra toda a experiência da
Emanação de Vida desde que teve lugar a individualização. As idéias recebidas pelo
corpo mental são energizadas pelo mundo sentimental. Antes que pensamentos e
sentimentos possam manifestar-se no mundo físico das aparências, são selecionados e
peneirados através do corpo etérico. Como este corpo guarda em si todas as
recordações, tanto boas ou más, é de suma importância que sejam transmutados os
maus efeitos da Emanação de Vida. Estes registros formam a essência da
personalidade e selam todas as atividades do indivíduo com todas as características
que lhe são específicas.
28 – QUAL É A FUNÇÃO DO CORPO FÍSICO?
O corpo físico vem a ser o ancoradouro do plano terreno, através do qual é
canalizado o montante das atividades dos outros sete corpos. Quando estes estão em
perfeita sintonia com o Ser do Fogo Branco, então tendes uma Presença Mestra sobre
a Terra. Não somente as imperfeições do corpo físico são o resultado do impacto da
natureza emocional, mental e etérica da própria Emanação de Vida, como também o
impacto de outras Emanações. Associações e influências ambientais do presente e do
passado são os principais fatores na estrutura destes corpos.
29 – QUE DEVERÁ FAZER UM INDIVÍDUO PARA ELIMINAR AS
IMPERFEIÇÕES DOS QUATRO CORPOS INFERIORES?
Aquele que possui conhecimento sobre a purificadora atividade do Fogo
Sagrado em seu envolvente sétuplo aspecto pode invocar o seu poder transformador.
Cada Emanação de Vida, através de eons ou serviços prestados a um ou mais
de um dos Sete Raios, perceberá para o qual se sente mais harmonizada; poderá ser
mais dos sete aspectos. Essas Chamas ou Raios responderão prontamente quando
invocados.
30 – COMO AGIR NESTA INVOCAÇÃO?
Primeiramente, procurai aceitar a existência destes Seres que vêm a ser os
diretores de cada Raio. Estudai a qualidade e atividade de cada Raio. Praticai os
apelos, a invocação feita para estes Seres já divinizados, que são focos solidificados
para estes serviços específicos. Aqui, chamamos novamente a atenção sobre a
natureza emocional do indivíduo: quando purificada, poderá ser de grande ajuda e
mais eficaz para identificar-se com seu raio em particular.
31 – QUEM SÃO OS
SERVIÇOS?
Raio Diretor
1o
El Morya
2o
Confúcio
o
3
Rowena
4o
Serapis Bey

DIRETORES DOS SETE RAIOS E QUAIS SÃO OS SEUS
Qualidade
Fé Iluminada
Sabedoria
Amor, adoração
Pureza, esperança

Cor
Azul
Dourada
Rosada
Branca

5o
6o
7o

Hilarion
NADA
Saint Germain

Consagração
Ministério, cura
Misericórdia, purificação

Verde
Rubi
Violeta

32 – QUAL É O EXERCÍCIO SIMPLES PARA DETERMINAR O RAIO E A
CHAMA COM O QUAL CADA INDIVÍDUO POSSUI AFINIDADE?
“EU SOU” (três vezes) a Ressurreição e a Vida da FÉ Iluminada do BemAmado Mestre Ascensionado El Morya, hoje em ATIVIDADE no meu ser e em meu
mundo. (Repetir tudo três vezes)
Fazei a mesma afirmação com as qualidades dos outros seis raios. Este
exercício (assim como os outros seis a seguir) deverá ser feito ritmadamente em cada
período de vinte e quatro horas, por nove meses, a fim de evitar qualquer conceito
errado na identificação da Chama ou Raio que trará maior assistência ao indivíduo.
Como as Emanações de Vida, através do curso de muitas encarnações, têm
servido diversos Raios, serão fortificadas naqueles raios em que elas não foram muito
ativas.
ESTE É UM DOS MEIOS MAIS EFICAZES PARA COMPLETAR A
DEFICIÊNCIA DA NATUREZA DE UMA PESSOA.
INVOCAÇÕES AOS DIRETORES DOS RAIOS
1 – EL MORYA
“EU SOU” (três vezes) a Ressurreição e a Vida da FÉ Iluminada do BemAmado Mestre Ascensionado El Morya, hoje em ATIVIDADE no meu ser e em meu
mundo. (três vezes)
2 – CONFÚCIO
“EU SOU” (três vezes) a Ressurreição e a Vida da SABEDORIA do BemAmado Mestre Ascensionado Confúcio, hoje em ATIVIDADE no meu ser e em meu
mundo. (três vezes)
3 – ROWENA
“EU SOU” (três vezes) a Ressurreição e a Vida do AMOR e ADORAÇÃO da
Bem-Amada Mestra Ascensionada Rowena, hoje em ATIVIDADE no meu ser e em
meu mundo. (três vezes)
4 – SERAPIS BEY
“EU SOU” (três vezes) a Ressurreição e a Vida da PUREZA e ESPERANÇA
do Bem-Amado Mestre Ascensionado Serapis Bey, hoje em ATIVIDADE no meu ser
e em meu mundo. (três vezes)
5 – HILARION
“EU SOU” (três vezes) a Ressurreição e a Vida da CONSAGRAÇÃO e
CONCENTRAÇÃO do Bem-Amado Mestre Ascensionado Hilarion, hoje em
ATIVIDADE no meu ser e em meu mundo. (três vezes)
6 – NADA
“EU SOU” (três vezes) a Ressurreição e a Vida da CURA e MINISTÉRIO da
Bem-Amada Mestra Ascensionada Nada, hoje em ATIVIDADE no meu ser e em meu
mundo. (três vezes)

7 – SAINT GERMAIN
“EU SOU” (três vezes) a Ressurreição e a Vida da MISERICÓRDIA e
PURIFICAÇÃO do Bem-Amado Mestre Ascensionado Saint Germain, hoje em
atividade no meu ser e em meu mundo. (três vezes)

V
O PODEROSO ZARATHUSTRA
fala sobre
MAGNETIZAÇÃO DOS CENTROS ESPIRITUAIS DA TERRA
“EU SOU” Zarathustra, venerável sacerdote do Fogo Sagrado do entusiasmo,
que vem a ser um sentimento animador da Perfeição Divina e que requer uma
constante manutenção de nossa parte para todos os aspirantes que estão a serviço das
Forças Brancas. Tal como Meus companheiros da Luz, ofereço Meu serviço a Deus e
Deusa MERU e aos que se entusiasmaram com o vibrante Fogo da Criação que Eu
incorporo e que vós aceitais para beneficiar toda a Terra.
33 – QUAL A RAZÃO DE ESTES GRANDES SERES, GRALMENTE
DESCONHECIDOS AOS DISCÍPULOS, SURGIREM AGORA A
PÚBLICO?
Devido aos indivíduos recalcitrantes da Terra, subordinados à sua evolução,
muitos de Nós que em épocas passadas já servimos os indivíduos da Terra,
voluntariamente nos prontificamos, agora, a dar o impulso necessário para colocar em
ATIVIDADE a percepção e o desenvolvimento espirituais.
34 – ZARATHUSTRA, DE ONDE PROCEDEIS?
Venho do coração do Sol deste Sistema, Hélios e Vesta. Na hora crucial,
quando o véu de maya se achava assaz pesado, encobrindo, como uma nuvem, esta
Terra, até o fogo físico, como fonte de calor, luz e purificação, era desconhecido.
35 – POR QUE VIESTES?
Vim para trazer, novamente, a sabedoria sobre o Fogo Sagrado e criar um
sacerdócio com o conhecimento de invocar, com sucesso, o Poder da Luz e animar,
com suficiente intensidade, a fagulha da Divindade que se encontra ancorada no
coração do homem e, desta maneira, evitar a desintegração deste planeta.
36 – DIZE-NOS DE QUE FORMA PODEMOS COOPERAR CONVOSCO
Tornando-vos cientes de que em vossos corações encontra-se a Centelha do
Fogo Criador, alimentada com o fogo do entusiasmo, incitada pelo interesse da
redenção da Terra, que, de acordo com a Lei Cósmica, é destinada a uma constante
aceleração preparatória, acompanhando o movimento do planeta em um gracioso e
ordenado ritmo contínuo.
37 – COMO DEVEMOS PROCEDER APÓS TERMOS CONCIENTIZADO O QUE
ACIMA FICOU DITO?
Da mesma forma como Eu e Meus discípulos agimos. No estudo da verdadeira
astronomia, há certos pontos estratégicos do planeta Terra onde distintos focos do

Fogo Sagrado são necessários para serem magnetizados e sustentados, irradiando,
constantemente, plenos de uma peculiar qualidade divina, a fim de conservar o
equilíbrio de vibrações construtivas na camada mais densa da Terra, onde vive a
massa da humanidade. Os Focos, geometricamente relacionados, precisam ser
magnetizados por indivíduos que possuem afinidades com a requerida qualidade
divina. Hoje, a astronomia é mais abstrata e o estudante, escolhido nos níveis internos
com grande privilégio de magnetizar uma qualidade divina em determinada
localidade, é, muitas vezes, inconsciente da atração, aparentemente natural, àquela
localidade. Os discípulos de Zarathustra estão além da sutil curiosidade da mente
externa e da fantasiosa, imaginária sugestão da personalidade insatisfeita.
38 – QUEREIS DAR-NOS UM EXEMPLO?
Antes do nascimento do Bem-Amado Mestre Ascensionado Jesus, os
astrônomos versados esquadrinharam o céu à procura da estrela particular que
indicaria Seu advento. Quando a estrela apareceu, seguiram-na até Belém para prestar
homenagem à Criança Crística. Assim também aprendem os discípulos de
Zarathustra, por meio de sua dedicada atenção, a serem peritos na obtenção dos
conhecimentos sobre os centros astronômicos dos quais eles são instrumentos na
magnetização de determinadas localidades. Muitas vezes, tais discípulos reencarnam,
idade após idade, nestas mesmas localidades, para darem mais energia de seu
“momentum”, concentrando e dirigindo energia qualificada para os Focos específicos
sobre a Terra.
Todos os Retiros dos Mestres Ascensionados foram geometricamente
localizados. O Senhor do Mundo cria, para cada ano, o modelo geométrico que seja
mais eficaz para a raça humana e indica os Retiros ou Santuários dos Mestres, os
quais serão magnetizados pela atenção dirigida dos discípulos, durante este período.
Esses modelos variáveis e necessários para cada ano são tecidos pelo Bem-Amado
Maha Chohan na estrutura de um modelo perfeito para o ciclo de dois mil anos.
39 – QUE CONSELHO DARÍEIS AO DISCÍPULO INEXPERIENTE DA
VERDADEIRA ASTRONOMIA?
Existe uma Lei além da lei humana que mantém os planetas e estrelas em suas
órbitas, e esta Lei atua através da intuição do discípulo, colocando-o na órbita onde
ele pode prestar maior serviço, geralmente cercado por vários outros discípulos com
os quais tem afinidade. Estes poucos, reunidos, magnetizam juntos a requerida
Virtude de Deus. Se forem capazes de superar a força desintegradora dos defeitos
pessoais, verão a expressão manifestada do trabalho bem feito. Discípulos que, por
razões cármicas, são isolados geograficamente, não podendo ser membros de grupos,
recebem isoladamente treinamentos especiais, quando são preparados a não
dissiparem a energia que Nós canalizamos através deles para um serviço futuro. Eles
SABEM que, enquanto estão servindo a uma ATIVIDADE GRUPAL (ou
individualmente), Nós os colocamos lá por uma razão específica e, quando Nosso
serviço estiver completado na determinada localidade, podemos, de uma forma
natural, mudá-los para outra localidade, exigindo a ajuda de seu “momentum” para
servir a LUZ.
40 – POR QUE EXISTE TANTO MEDO NA MENTE DAS PESSOAS EM
RELAÇÃO AOS “ÚLTIMOS DIAS” QUE ESTAMOS VIVENDO? COMO
PODEMOS
DISTINGUIR
ENTRE
FALSAS
PROFECIAS
E
VERDADEIRAS PALAVRAS E DEUS?

Medo é um instrumento traiçoeiro das forças sinistras. DESTEMIDOS SÃO
OS DISCÍPULOS DE ZARATHUSTRA! Persisti e confiai, seja onde for que estejais,
até Eu dirigir-vos a outro lugar.
PROMESSA A ZARATHUSTRA
Em nome da Divina Presença “EU SOU” solenemente prometo empenhar as
energias divinas a mim concedidas por DEUS-PAI-MÃE da Criação para cooperar
com o Poderoso ZARATHUSTRA.
Invoco o Bem-Amado ZARATHUSTRA para preencher meu ser e meu
mundo com Seu SENTIMENTO DE ENTUSIASMO para esse serviço.
Assim ajude-me Deus!

VI
O PODEROSO ZOROASTRO
fala sobre
A LEI DA RESPIRAÇÃO RÍTMICA
“EU SOU” ZOROASTRO, um dos Seres Divinos que ofereceu aos Deus e
Deusa MERU Meu serviço particular, trazendo à memória dos zelosos discípulos a
importância da Respiração Rítmica.
41 – QUAL É A EFICÁCIA DA RESPIRAÇÃO RÍTMICA?
Purificar os quatro corpos inferiores das substâncias nocivas que estão
acumuladas e alojadas nas células e nos átomos, livrando estes veículos de toda
imperfeição.
42 – A RESPIRAÇÃO RÍTMICA DESEMPENHA O MESMO SERVIÇO QUE O
USO DA TRANSFORMADORA CHAMA VIOLETA?
Sim. A maioria dos indivíduos não faz a Respiração Rítmica; o mais eficaz é a
atividade de alguns exercícios espirituais.
43 – POR QUE, ENTÃO, A IMPORTÂNCIA DO USO DE VÁRIAS CHAMAS DE
TRANSMUTAÇÃO?
Porque a maioria dos discípulos esqueceu o uso apropriado da respiração
rítmica, a qual conheceu em outros tempos. Na invocação dos Seres Divinos, os quais
dirigem a Chama Transformadora, são Eles que enviam o Fogo Sagrado, de forma
rítmica, através dos quatro corpos inferiores, estabelecendo assim o ritmo.
Quando o discípulo aprende e aplica a Lei da Respiração Rítmica, a
transmutação da imperfeição se realiza de modo quase instantâneo. O discípulo então
será capaz de, conscientemente, cooperar com o Ser Divino ou Seres assim invocados.
44 – COMO DEVE PROCEDER O DISCÍPULO NESTE EXERCÍCIO DE
RESPIRAÇÃO RÍTMICA?
Da seguinte maneira: invocar à lembrança o uso correto da Respiração Rítmica
que se mantém vivo, pulsando no Corpo Causal de cada discípulo, a qual ele ou ela
usaram na primitiva Idade de Ouro. Naquela época, toda pessoa era um ser luminoso
que se locomovia com graça natural, expressando a beleza dos atributos divinos,
assim como foi designado por Deus Pai-Mãe.

Para a mais delicada haste de grama até o mais perfeito ser da Terra, foi
canalizado, sem interferência, o ritmo do Cosmos, para que não houvesse
discordância de nenhuma espécie. Naquele tempo, o Tom Cósmico do planeta Terra
vibrava em perfeita sintonia com toda sinfonia deste Sistema Solar.
O Manu de cada ciclo dá a nota tônica para um período completo de dois mil
anos e para toda a vida pertencente à Sua raça raiz e sub-raças. Essa nota deveria
contribuir para a sinfonia que Ele dirige.
Os Sete Manus determinarão as Suas notas-chaves para unirem-se umas com
as outras, assim que o “final crescendo” para o planeta Terra ressoar em Vitória,
quando Saithrhu (o Manu da sétima raça-raiz) e Sua criação (Seus filhos) habitarem a
Terra.
45 – QUE É QUE CAUSA A DISSONÂNCIA NA SINFONIA DIVINA?
O mau uso do livre-arbítrio e alguns filhos dos Manus, como também a
desarmonia dos “órfão” ou retardatários de outra estrelas, os quais superpovoaram o
planeta e suas cercanias, causando dissonância na Sinfonia Natural.
46 – PODERÍEIS DAR-NOS UM SIMPLES EXERCÍCIO DE RESPIRAÇÃO
RÍTMICA?
a – Apelai à vossa Presença “EU SOU” e à Bem-Amada Astréa para
FLAMEJAR Sua Chama da Purificação através de vossos quatro corpos inferiores.
b – Apelai ao vosso Santo-Ser-Crístico para, conscientemente, controlar a
obediência e respeito dos quatro corpos inferiores perante a Presença Divina.
c – Exalai a respiração através da cavidade oral qualificada com o Raio da
Pureza de Astréa – aceitando, física, etérica, mental e emocionalmente esta
purificação.
d – O Bem-Amado Maha Chohan garante a Dispensação da Lei Cósmica para
instruir os discípulos a respirarem individual e coletivamente sob a proteção da
Hierarquia Divina e dos Responsáveis de cada trinta dias. Experiências
indiscriminadas com o uso da respiração, sem aquela proteção, são perigosas ao
extremo.
e – Para cooperar conscientemente com o Bem-Amado Maha Chohan (o Qual
nos dá o primeiro alento e recebe o último sobre o plano terrestre), é imperativo que
se use a Afirmação da Respiração do Mestre Ascensionado que se encontrar no
momento em Seu Santuário ou Templo.
f – LEMBRAI-VOS, isto é um exercício espiritual, essencial, que deverá ser
executado pelo discípulo com a maior reverência.

VII
O BEM-AMADO VITÓRIA
fala sobre
O PODER DE TRÊS VEZES TRÊS
“EU SOU” VITÓRIA, aquele Ser que sobre a “Colina de Tara”,
simbolicamente falando (na verdade a Sagrada Montanha) extraiu do Bem-Amado
São Patrício todo Seu próprio “momentum” repleto de iluminada fé em Deus, a
PERSISTÊNCIA EM INVOCAR A SAGRADA VONTADE DE DEUS para as
criaturas que se encontravam em trevas. E finalmente, depois dos severos testes sobre

a paciência de Lord Patrício, Eu intercedi com Deus-Pai-Mãe e recebi a dispensação
da salvação espiritual para o povo da Irlanda que vêm a ser os seres encarnados, os
quais em alguma época conheceram a EXPRESSÃO VITORIOSA, quando o Chohan
do Primeiro Raio – o Bem-Amado El Morya – os protegeu e os guiou na entrada à
“Colina de Tara”. Eu, assim como os Meus confrades, prometi a Lord e Lady MERU
responder algumas perguntas – particularmente as pertencentes ao Poder de Três
vezes Três.
47 – QUE VEM A SER O PODER DE TRÊS VEZES TRÊS?
Primeiramente, darei uma explicação simples, tal como foi enumerada a vossa
identidade individual. Sois cientes de que em vosso corpo físico reside a Imortal
Vitoriosa Divina Chama Trina – azul, dourada e rosa – que vem a ser o Átomo
Permanente da individualização pessoal. Na Presença Eletrônica “EU SOU”,
encontra-se o maior foco deste Tríplice Aspecto da Divindade. No Ser do Fogo
Branco, de onde originou-se a vossa Presença “EU SOU”, jaz a primeva Chama
Tríplice que contém em si o completo Plano Divino da Emanação de Vida.
48 – POR QUE É USADA A EXPRESSÃO “CHEIO DO PODER DE TRÊS VEZES
TRÊS”?
É porque ela incorpora as energias equilibradas dos três veículos mencionados
acima, para expressar a Perfeição Divina aqui na face da Terra ou em outra esfera
onde o auxílio é requerido. A subjugação dos quatro corpos inferiores concede às três
expressões divinas completo poder para agir. A Chama Trina jaz latente no homem
não evoluído.
Ainda gostaria de acrescentar que a Chama Tríplice no coração da Presença
“EU SOU” e do Ser do Fogo Branco estão constante e conscientemente unidos na
gloriosa criação em sempre expandir a beleza no Cosmos.
49 – QUE REPRESENTAM AS CORES DA CHAMA TRINA – AZUL,
DOURADA E ROSA?
AZUL é o Poder Onipotente de Deus que habilita o indivíduo a magnetizar a
VIDA Divina.
DOURADA é a Sabedoria no uso daquela Vida para propagar o BEM.
ROSA é o AMOR Divino que qualifica a Vida inteligente de Deus dentro da
manifestação.
50 – COMO PODE O DISCÍPULO MELHOR PREPARAR-SE PARA QUE ESSAS
ATIVIDADES NÔNUPLAS POSSAM EXPRESSAR-SE ATRAVÉS DELE
EM PERFEITO EQUILÍBRIO?
Invocar o Regente SANAT KUMARA, para auxiliá-lo na expansão da Chama
Tríplice dentro do coração do discípulo. Esta é a porta aberta através da qual flui o
poderoso SENTIMENTO de Sanat Kumara, a sábia atividade do Amor Divino do Ser
do Fogo Branco, a individualizada Presença “EU SOU” e a Chama Tríplice no
coração que vem a ser a expressão natural para muitos filhos de Deus. Aqui na Terra
existem poucas pessoas que sabem usar as potencialidades divinas.
51 – POR QUE SUGERIS O BEM-AMADO SANAT KUMARA EM VEZ DE
ALGUM OUTRO SER DIVINO?
Porque SANAT KUMARA, junto com outros KUMARAS, trouxe de Vênus,
em uma época crucial da história da Terra, a Tríplice Chama Cósmica que forma o

poder coesivo do Espírito da Grande Fraternidade Branca. Durante o mês de
novembro, Sanat Kumara junto com o Senhor do Mundo, o Bem-Amado Senhor
Gautama, graciosamente recebe em Sua própria Presença, em Shamballa, todos os que
contribuíram com benefícios à Terra e a Seus servidores evoluídos. Estes dois Seres
aceleram a Chama Trina dentro do coração de cada visitante que, no encerramento
daquela cerimônia, volta à órbita de sua própria esfera de influência IMBUÍDO com
Seus sentimentos do tríplice Aspecto da Divindade – Pai, Filho, Espírito Santo.
Todas as pessoas que têm o privilégio de participarem dessas cerimônias
assumem a responsabilidade e obrigação de aceitar, sustentar e expandir aquele
sentimento.
52 – QUAL É A ORDEM DOS SERES DIVINOS QUE REPRESENTA O
NÔNUPLO ASPECTO DA DIVINDADE?
Coroas, Tronos e Principados;
Serafins, Querubins e Anjos;
Seres Cósmicos, Mestres Ascensionados e Santo-Ser-Crístico.
53 – QUE SERVIÇO PODERÃO ELES PRESTAR DENTRO DESTA NÔNUPLA
ATIVIDADE?
Quando o discípulo tem conhecimento destes nove grupos de Seres Perfeitos,
pode dirigir sua atenção a Eles e tornar-se um Gral para o concentrado PODER
DESCENDENTE de Suas energias, em qualquer esfera onde Seus benefícios são
requeridos.
4 – A GERAÇÃO ATUAL ESTÁ CADA VEZ MAIS CIENTE DAQUILO QUE
CHAMAM “OUTRO ESPAÇO”. A PROJEÇÃO DE MÍSSEIS DENTRO DE
OUTRAS ÓRBITAS É A RESPOSTA PARA A PAZ MUNDIAL?
ABSOLUTAMENTE NÃO! Os abnegados homens da ciência neste campo de
exploração têm vislumbrado a glória destes nove envoltórios da Corte Celestial;
contudo, a maior parte INVERTEU as suas atividades. Quando a ciência e a religião
estiverem novamente unidas para um serviço comum, cada uma irá perceber quão
grave e transcendente é a verdadeira perspectiva entre a mente e o Universo onde
habitam.
Atraindo para dentro da órbita da Terra o Poder, a Sabedoria e o Amor Divino
– das Coroas, dos Tronos e Principados, dos Serafins, Querubins e Anjos, dos Seres
Cósmicos, Mestres Ascensionados e Santo-Ser-Crístico – os vigilantes discípulos
poderão trazer e manter a DURADOURA PAZ MUNDIAL.
Estes nove grupos de Seres Divinos estão constantemente ativos no Universo,
assim como o sol é constante em seu resplendor, mesmo que nuvens tormentosas
possam privar a humanidade de receber em cheio seus benéficos raios. A irradiação
impessoal destes Seres Divinos abençoa todo o Universo e UM DISCÍPULO
VIGILANTE pode canalizar aquela bênção para o planeta inteiro.
“EU SOU” a Vitoriosa Pulsação do coração que VIVE dentro de vós, e VÓS
SOIS A VIDA.

VIII
O BEM-AMADO KRISHNA
fala sobre
“NO PRINCÍPIO ERA O VERBO”
“No Princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E
o Verbo se fez carne e habitou entre nós (e Nós contemplamos Sua Glória, e a Glória
que somente pertencia ao Pai) cheia e Graça e de Verdade.” (João 1: 1 e 14)
“EU SOU” O SENHOR KRISHNA, cujo serviço a este Sistema Planetário
vem a ser: iniciar, manter, preparar e dirigir todo Ser Divino que tenha evoluído até o
clímax onde ele ou Ela possam tornar-se, no mundo da forma, uma Expressão e Vida
da Divindade. Quando é ordenado pela Lei Cósmica que o Verbo se faça Carne, então
passa a ser Meu trabalho específico envolver o Homem-Crístico e dar-lhe a vitalidade
necessária no momento importante da crise cósmica. Assim foi, para Mim, grande
honra, privilégio, responsabilidade e obrigação ao prepara o Ascensionado Mestre
Jesus, o Cristo. As pessoas da Terra estão, nesta presente hora, esperando a “segunda
vinda” do Cristo, que está por acontecer. Já tive o cuidado de preparar o Novo Cristo
que espera o momento propício para Seu Advento.
55 – SOIS VÓS O ANTECESSOR DE LORD MAITREYA?
Não. “EU SOU” Aquele que instruiu Lord Maitreya e outros iguais a Ele.
56 – QUE QUIS S. JOÃO POR “O VERBO”?
Deus Pai-Mãe pronunciou as palavras “EU SOU” criando um ponto focal de
individualização, antes que este Sistema Solar fosse criado. Todo indivíduo, assim
como uma criança dotada pela Divindade pelo poder de falar, tem o privilégio de unirse com Deus Pai-Mãe e com TODO MUNDO, através da positiva afirmação “EU
SOU” – seguida por uma declaração construtiva.
57 – ESTA AFIRMAÇÃO DEVE SER AUDÍVEL?
Não. O SENTIMENTO e o PENSAMENTO da unidade transmitem esta
expressão ao coração do homem e o tornam poderoso, semelhante ao FOGO
SAGRADO, em qualquer esfera de atividade onde ele sente, pensa ou fala.
58 – BEM-AMADO KRISHNA, E QUANTO AOS SURDOS-MUDOS?
Estes, se tiverem completo poder e inteligência para pensar e sentir, podem
muitas vezes criar a mais poderosa, simples e penetrante Palavra em seus corações,
com muito mais facilidade do que aqueles que falam demais, gastando suas valiosas
energias com trivialidades,
59 – FALE-NOS ACERCA DAQUELES REINOS QUE ENVOLVEM A TERRA
OU SUA ATMOSFERA COM OS QUAIS PODEMOS CONTACTAR.
Estes dois reinos possuem o poder do pensamento e do sentimento, os quais
são os poderes propulsores dos filhos da humanidade que, inteligentemente,
asseguram para si aquilo que necessitam para sobreviver, de modo que possam
continuar a executar serviços construtivos em prol da evolução da humanidade.
60 – QUE DIZEIS ACERCA DAS ATIVIDADES DESTRUTIVAS DE OUTROS
REINOS?

Maior é a quantidade de manifestações destrutivas originadas dos pensamentos
e sentimentos, das palavras e atitudes de uma humanidade rebelde IMPOSTA sobre
estes reinos do que perfeições da Terra, sobre a Terra ou em sua atmosfera.
61 – SE AS PALAVRAS “EU SOU” SÃO O PODER DA CRIAÇÃO, POR QUE
DEVEM SER REPETIDAS TANTAS VEZES PARA SE OBTER UMA
MANIFESTAÇÃO EFICAZ?
Simplesmente porque a humanidade, que foi dotada com o poder da fala e do
livre-arbítrio, tem usado as palavras “EU SOU” seguidas por afirmações negativas,
vivificadas por seus pensamentos e sentimentos também negativos, os quais têm
criado as inúmeras experiências enumeradas acima. Todos devem ser reeducados para
usar aquelas palavras criativas SOMENTE de uma forma construtiva. Isto requer o
disciplinamento dos veículos emocional, mental e etérico como também da forma
física.
Uma afirmação pérfida, falsa, superficial, em tom baixo, feita pela
personalidade sem conhecimento, não acompanhada por sentimento positivo ou por
um reto pensar, é tão eficiente como outra qualquer.
Para alguém que já possui um grande entendimento das possibilidades que
estão dentro do uso deste poder criativo das palavras “EU SOU”, Eu afirmo, assim
como já foi dito pelo Bem-Amado Jesus: Sensatos sereis vós se construirdes, em vós
próprios, um “momentum” de pensamento, sentimentos e manifestações pelo uso de
uma afirmação construtiva, após terdes pronunciado as poderosas palavras “EU
SOU”.
62 – ONDE SE ENCONTRA O CHACRA E O CENTRO DO GÂNGLIO
ATRAVÉS DO QUAL É POSSÍVEL FALAR?
Estes localizam-se na garganta do homem físico e no veículo etérico. Alguns
defeitos da fala têm origem no ABUSO do poder de expressão.
63 – QUAIS SÃO AS CORES DESTES CENTROS?
Ambos são de um azul-elétrico cintilante.
64 – ESTES CENTROS DE ENERGIA SÃO ESTÁTICOS?
Absolutamente não. Eles estão em constante movimento, na direção à direita,
no sentido dos ponteiros de um relógio. A velocidade destas revoluções é determinada
pelo uso do livre-arbítrio, o qual é decidido pelo homem, dentro de si mesmo, no uso
do poder da fala. A atividade vibratória dos veículos individuais determina a
aceleração equilibrada destes centros e faz da palavra falada uma eufonia no manejo
da energia.
A voz bonita e melodiosa da Presença “EU SOU” no falar e cantar podem ser
ressuscitadas, assim que os discípulos meditem sobre estas instruções e façam delas
uma bênção para toda vida.
Quando Jesus, Meu exemplar pupilo, falou aos elementos, todos eles
responderam feliz e alegremente a Seu mais suave sussurro ou a Seu maior
COMANDO.
Vós também, Meus bem-amados, sois o VERBO FEITO CARNE! Cada um é
o ÚNICO FILHO PRIMOGÊNITO. Esta frase significa que vossa individualização
foi previamente ordenada por Deus Pai-Mãe como uma parte da Grande Tapeçaria
Divina das Idades, e a SEGUNDA VINDA para vós é determinada por vossa resposta

a MIM. “EU SOU” PRESENTE AQUI. Em qualquer tempo, Eu vos esperarei na
Câmara Superior.

IX
A DEUSA DA LUZ
fala sobre
A CAPACIDADE DA LUZ EM SERVIR-VOS
“EU SOU” a Guardiã, Protetora e Radiante Centro de Luz para este planeta
Terra e a Servidora desta evolução. Fiz Meu eterno voto a Hélios e Vesta para
sustentar a LUZ a este planeta e sua evolução. A treva em toda parte é grande; lá “EU
SOU” a Presença à espera do chamado das criaturas da Terra para auxiliá-las na
dissipação de todas as sombras das aparências humanas.
65 – QUE VEM A SER A LUZ?
Ela é a substância primeva emitida por Deus Pai-Mãe, da qual toda
manifestação construtiva é moldada e sustentada.
66 – QUE FEZ DEUS PAI-MÃE DA LUZ GERADA E EXPANDIDA?
Ele criou, através do uso das palavras “EU SOU”, acrescentadas com a
concentração de Seu pensamento e sentimento, o Plano Divino para todos os planetas
deste sistema.
67 – QUEM RESPONDEU PRIMEIRO AO COMANDO DA LUZ PROJETADA
POR HÉLIOS E VESTA?
Foi a Veladora Silenciosa Universal quem, em sua grandiosa circunlocução,
selecionou os Seres Divinos de sua Corte para tornarem-se as Zeladoras Silenciosas
de cada planeta do Sistema de Hélios e Vesta.
68 – QUE SERVIÇOS PRESTAM?
Receber o Plano Divino dos Bem-Amados Hélios e Vesta para cada planeta e
manter inviolável e impoluto o modelo perfeito dado a Elas.
69 – QUEM ERAM OS SERES DIVINOS QUE AS ASSISTIAM, TRAZENDO
ESTES PLANOS PERFEITOS À MANIFESTAÇÃO?
Primeiramente vieram os Sete Poderosos Elohim, os Arquitetos Cósmicos, os
Diretores dos Quatro Elementos e Seus súditos, os Serafins, Querubins e Legiões
Angélicas, os Construtores de cada forma. Cada trama com seus fios de LUZ na
Tapeçaria Universal é uma gloriosa sinfonia de som e cor – HARMONIA decretada
pela Criação Solar.
70 – QUANDO FOI CRIADO O HOMEM?
Ele foi criado à Imagem e Semelhança de Deus por Hélios e Vesta. Seus
corpos de Luz Eterna juntaram-se ao processo da Criação, viajando através das Sete
Esferas, as quais formavam a auréola da Terra.
71 – QUANDO FOI QUE O HOMEM VEIO À TERRA?

No preciso Momento Cósmico, quando os mencionados Seres haviam
completado Seus respectivos serviços. O Raio-Mestre do coração dos Bem-Amados
Hélios e Vesta colocou o planeta em movimento conforme a Harmonia que foi
estabelecida na criação planetária.
72 – QUAL A RAZÃO DAS ZELADORAS SILENCIOSAS SEREM FEMININAS?
No tempo em que a Zeladora Silenciosa Planetária foi designada para a Terra,
Seu Complemento Divino ofereceu-se para ser o Centro magnetizador a toda vida na
Terra, sobre a Terra e em sua atmosfera. Desta maneira, Emanuel focou Suas energias
em todos os centros do Globo que estavam em formação, construindo a força
centrípeta inicial, necessária para magnetizar a Centelha Divina preparada por Hélios
e Vesta que estavam aguardando tal magnetização nas Sete Esferas. No momento em
que o Zelador Emanuel e Zeladora Imaculada tinham formado o Centro do Poder –
força centrípeta e centrífuga – o Manu da primeira raça-raiz com suas sete sub-raças
encarnou-se dentro de formas belas e brilhantes. E assim começou a Primeira Idade de
Ouro sobe o planeta Terra.
73 – QUANTO TEMPO DUROU A PRIMEIRA IDADE DE OURO?
Quatorze mil anos. Durante todo o tempo, não houve desarmonia nem
tampouco imperfeições de qualquer espécie, habilitando o Manu e Suas criaturas a
executarem o propósito divino para o qual tinham encarnado.
74 – ESTA VERDADE FOI ASSEGURADA À PRÓXIMA SEGUNDA IDADE DE
OURO?
Sim. Toda participação individual na experiência da vida na Terra conservou
perfeita harmonia e sempre manteve obediência perante a diretriz de seu Deus Interno
e seu Espírito Guardião. Não havia trevas sobre a Terra até a chegada dos
retardatários de outras estrelas, os quais poluíram a consciência dos povos terrestres.
“EU SOU” vem para permanecer em vós, até transmutar toda treva em LUZ.

X
A BEM-AMADA CONSONÂNCIA
fala sobre
CORES CONSTRUTIVAS E SEUS ASPECTOS BENEFICENTES
“EU SOU” CONSONÂNCIA, a Condutora da Sinfonia Planetária. Com o
Bem-Amado Harmonia tenho a alegre oportunidade de familiarizar a humanidade
com a consciente nova criação que surge por meio da música construtiva e da cor
alegre. Há muito tempo a atividade vibratória da Terra encontra-se dissonante, não
contribuindo para a sonoridade cósmica. O Cântico de RECRIAR elevar-se-á dos
corações agradecidos, participantes deste Serviço de Adoração. Todos os Reinos
ressuscitados contribuirão para esta expressão melodiosa.
75 – QUE SIGNIFICA A COR AZUL REPRESENTADA NO CORPO CAUSAL
DA ESTAMPA DA SANTÍSSIMA TRINDADE?
Fé iluminada e proteção divina.

76 – E A COR DOURADA?
Sabedoria e compreensão.
77 – A ROSADA?
Amor Divino. Tolerância e humanismo.
78 – A COR BRANCA?
Pureza e interiorização.
79 – E A VERDE?
Concentração. Poder de consagração no Serviço Divino.
80 – E RUBI?
Ministério e cura.
81 – E A COR VIOLETA?
Misericórdia e transmutação.
82 – O USO DO RAIO DISTINTO PARA CADA DIA AUXILIA O DISCÍPULO?
Certamente! Assim como o semelhante atrai o semelhante, em alguma esfera a
cor atua como um imã ou magneto para os Seres Divinos cuja irradiação é emanada
durante cada período de vinte e quatro horas.
83 – GRACIOSA LADY, EXPLICAI-NOS OS VÁRIOS ASPECTOS DE CADA
COR.
Sou feliz em poder ser útil, isto é muito importante. A cor é viva e emite uma
atividade vibratória que é vantajosa para a aceleração dos quatro corpos inferiores do
homem, como também para os Reinos Angélicos e da Natureza, pois a cor é um
aspecto positivo e construtivo.
84 – QUAL É A AVALIAÇÃO OU ESTIMATIVA DAS CORES ESCURAS E
NEGATIVAS?
É o caos ou confusão dos pensamentos, sentimentos, palavras e atividades
destrutivas de todas as evoluções ou reinos que têm usado a Terra como escola de
aprendizagem. Um indivíduo cuja própria aura tem afinidade com estas vibrações de
cores escuras e pardacentas, as cria e sustenta. A alma do homem tem tido muitas
experiências através de eons de vivências, não somente na Terra como entre as
encarnações, gerando em si mesmo e em seu ambiente vibrações de substâncias
sombrias. Por razões de uma semelhança de vibrações, ele, usualmente, se rodeia e ao
seu ambiente com as cores trevosas e negativas.
85 – SE UM INDIVÍDUO É DESDITOSO, TRISTE OU INFELIZ E SOFRE
LIMITAÇÕES, ISTO É O RESULTADO DA ESCOLHA ERRADA DA
COR?
Sabemos que o efeito depende da causa. O primeiro passo para mudar a aura
negativa por uma positiva, equilibrada, alegre e harmoniosa é conhecer as cores que
nos cercam. Um verdadeiro inventário impessoal poderá revelar ao diligente discípulo
a aura invisível que ele criou para si mesmo. Ciente disto, desejará cooperar em
concordância com o Plano Divino, usando cores mais positivas, com suas irradiações
prestativas.

Cores claras, distintas e positivas são expressões de harmonia e sabedoria,
ativadas pelos Seres Divinos que as dirigem à Terra, podendo servir como condutores
das qualidades divinas, necessitadas pelos indivíduos para purificarem suas auras;
iluminar a mente é elevar o indivíduo da inércia e depressão à LUZ.
86 – VEREMOS A EXPRESSÃO MANIFESTADA NO USO DA COR
CONSTRUTIVA E TERAPIA MUSICAL QUANDO CIÊNCIA E
RELIGIÃO JUNTAS COOPERAREM?
Certamente! O Decreto Divino já determinou que ciência e religião se unirão
dentro de todos os sete canais construtivos de expressão. Exemplos poderosos são
evidentes nos raios ultravioleta, o verde na profissão médica, os desenhistas de moda
em suas seleções de cor, sincronizando-se com a cor predominante do Raio do ano.
Tanto no mundo do comércio como no campo da medicina, a terapia da cor e da
música tem já provado sua eficácia, apesar da exploração deste campo estar ainda em
sua infância.
87 – POR QUE O PIGMENTO DA SUBSTÂNCIA DA TERRA VARIA EM
DIFERENTES LOCALIDADES?
Porque os diversos corpos da Terra – as vestimentas de Virgo – foram
despojados, temporariamente, da Graça Divina por motivo das atividades destrutivas
com as quais a humanidade tem se ocupado através dos tempos.
Estas quantidades de descargas negativas na superfície da Terra – uma vasta
extensão de terra árida e improdutiva – são o resultado do egoísmo e ambição do
homem. No glorioso processo de restauração, esta superfície terrena se tornará
novamente fértil através da amorosa cooperação do Reino da Natureza e seus
Poderosos Diretores. Todos os homens que, em épocas passadas, foram os causadores
destas condições destrutivas estão agora encarnados por misericórdia do Conselho
Cármico. Desse modo, agora possuem a oportunidade de resgatar suas faltas e auxiliar
o Reino da natureza e seus Diretores na restituição da superfície verdejante, no
harmonioso foco de propósitos divinos em vez de um terreno árido, deserto. Já nos
acena um belíssimo exemplo: a conservação do solo.
88 – AS SETE ESFERAS NAS QUAIS OS MANUS E SUAS RAÇAS-RAIZES
HABITARAM HÁ MAIS TEMPO SÃO ASSINALADAS POR EMANUEL
E IMACULADA COM AS MESMAS CORES DO CORPO CAUSAL?
Sim. Naturalmente, estas esferas são formidáveis em proporção ao Corpo
Causal do indivíduo. Dentro delas estão os Templos que não foram construídos pelas
mãos humanas, mas sim pelos inúmeros Seres Divinos que lá residem. O alcance
desta visão está além da compreensão da mente humana.
89 – BEM-AMADA CONSONÂNCIA, É VERDADE QUE AQUELA MÚSICA
TEM COR?
Efetivamente sim. Neste processo da recriação é Nossa intenção ensinar os
homens a interromper o mau uso do pensamento, sentimento palavra ou ação,
dissolvendo assim as formas pensamentos da natureza imperfeita no plano interior
como trabalho do mundo físico da aparência. Cada homem poderá, então, ser capaz de
usar, conscientemente, estas faculdades criativas, para construir a catedral de
veneração e para influenciar as massas, com o mesmo desejo de tornarem-se
expressões harmoniosas de AMOR DIVINO.

XI
A GLORIOSA DEUSA ÍSIS
fala sobre
A MAGNIFICENTE COOPERAÇÃO DOS SERAFINS, QUERUBINS E
HOSTES ANGÉLICAS DO PLANETA TERRA E SUA REDENÇÃO
“EU SOU” ÍSIS, a Deusa do Sol. Vim a atmosfera da Terra somente com um
propósito – trazer a LUZ DA COMPREENSÃO para a recalcitrante raça humana e
particularmente para aqueles que se propuseram ser seus instrutores. Meu objetivo
refere-se, primeiramente, à magnificência do serviço das Hostes Seráfica, Querúbica e
Angélica que são os Emissários da Presença “EU SOU” Universal e para aqueles de
Nós privilegiados por pertencermos ao Fogo da Criação.
Ó discípulos, prosternai-vos ante as Hostes Seráfica, Querúbica e Angélica!
Sem a sua bondosa e espontânea assistência, não poderíeis ter um lar planetário,
tampouco um Templo não construído pelas mãos (corpo físico) lá onde brilha a
Imorredoura Vitoriosa Chama Trina de Deus, a qual, novamente, assim como a
Chama da Ressurreição, começa sua ascendência, revitalizando o Reino da Natureza,
o Reino Animal e, por Lei, o FIAT DO ASCENSIONADO JESUS CRISTO que tem
por direito e obrigação ativar as potencialidades de Deus, demasiado tempo
adormecidas entre vós.
91 – BEM-AMADA ÍSIS, QUE PARTE EXECUTARAM, NA CRIAÇÃO DO
PLANETA TERRA, OS SERAFINS QUERUBINS E ANJOS?
Quando os Bem-Amados Hélios e Vesta foram escolhidos e qualificados por
Alfa e Ômega para se tornarem Deus e Deusa Solares deste sistema planetário,
quarenta e nove Serafins da mais magnificente e gloriosa simetria de forma e beleza
(indescritível em palavras aos atuais habitantes da Terra) prosternaram-se ante Alfa e
Ômega e receberam destes Seres a Proclamação Cósmica de que um novo Deus e
Deusa Solares (Hélios e Vesta) haviam sido investidos com o poder para criar um
Sistema Planetário. Deslizando majestosamente, através do Cosmo, enquanto as reais
estradas solares se encontravam abertas, Eles próprios levaram esta mensagem
alvissareira a Hélios e Vesta.
92

–

BEM-AMADA ÍSIS, PODEIS DIZER-NOS POR QUE FORAM
NECESSÁRIOS QUARENTA E NOVE SERAFINS PARA ESTE
TRABALHO ESPECIAL?
A Poderosa SERCULATA, a Mãe Cósmica de todas as Zeladoras Silenciosas
deste Sistema Solar, em cujo coração é mantido impoluto o Plano Divino designado
por Alfa e Ômega, sabia que, para expandir o Modelo da Criação, deveriam existir
SETE Deuses e Deusas (os Complementos Divinos) Solares que de suas flamejantes
órbitas deveriam, cada um, criar e sustentar Sete planetas. Ainda que os Sóis
HÉRCULES E AMAZONAS, AURÉOLA E ÁUREA, AURORA E LUZ não
estivessem preparados para esta singular honra de uma Iniciação Solar, a mãe
Zeladora Serculata sabia que, em um momento cósmico ainda por vir, Eles deveriam
estar prontos para unirem-se ao glorioso processo da Criação Divina. Em
conseqüência disso, Ela escolheu o número místico (o número de nosso sistema solar)
de quarenta e nove Serafins, denotando competência.

93 – QUAL FOI O SERVIÇO PRESTADO DESTES SERAFINS, MENSAGEIROS
CÓSMICOS, APÓS TEREM FEITO A PROCLAMAÇÃO A HÉLIOS E
VESTA?
Quando tais mensagens de importância Cósmica são anunciadas pela Legião
Seráfica, Suas vozes melodiosas, acompanhadas pela expressão magnificente de Suas
auréolas, enchem o Cosmo e assim movimentam-se as galáxias, cujas periferias tocam
a orla das vestimentas espirituais de Hélios e Vesta, gerando energia vital. À aspiração
dos Deuses e Deusas Solares nesta galáxia é facultado um novo impulso, para
receberem uma bênção igual à de sua vinda na Hora de Iniciação. O entusiasmo vivaz
de Suas auras dentro da órbita de Hélios e Vesta magnetiza o Elohim da Criação, a
Zeladora Silenciosa planetária deste sistema e todos os Seres Divinos que se tornam
os Construtores das Formas sob a direção de Hélios e Vesta.
94 – A LEGIÃO SERÁFICA PERMANECE NA AURA DO SOL HÉLIOS E
VESTA APÓS EXECUTADOS SEUS TRABALHOS ESPECÍFICOS?
Quarenta e oito Serafins retornam ao Sol, Alfa e Ômega, com o mesmo
esplendor, somente UM DELES PERMANECE AQUI.
95 – QUAL É O SERVIÇO E QUAL É SEU NOME, DESTE BEM-AMADO QUE
PERMANECE COM HÉLIOS E VESTA?
É o vosso próprio Bem-Amado Serapis pertencente ao Reino dos BEY* que
mais tarde se tornou o Hierofante de Luxor. Seu serviço era e é, para todos estes dias,
invocar o Serafim deste sistema planetário à Presença de Hélios e Vesta, os Quais
também se prosternaram ante o Todo Poderoso Deus do Universo, oferecendo sua
lealdade à criação de um novo Sistema Solar. Desde aquele instante, a Hoste Seráfica,
sob a direção do poderoso Serapis tem servido como mensageira de Hélios e Vesta
ante as Zeladoras Silenciosas nomeadas por Eles para cada planeta do Sistema
concebido.
96 – BEM-AMADA ÍSIS, ALGUNS DISCÍPULOS JÁ SABEM QUE O BEMAMADO SERAPIS PERTENCE AO SISTEMA PLANETÁRIO ACIMA DA
TERRA, SOB A JURISDIÇÃO DO SOL DE KRISHNA E SOFIA. ENTÃO,
POR QUE ELE SE OFERECEU VOLUNTARIAMENTE PARA SERVIR À
TERRA?
Porque é comum e um privilégio servir um sistema abaixo. Como todos
sabem, o Bem-Amado Sanat Kumara e outros Seres dos Sistemas acima do nosso
vieram de Vênus para auxiliar a Terra que foi criada por Hélios e Vesta.
97 – O GLORIOSO SANAT KUMARA E O BEM-AMADO SERAPIS VIERAM
ESPECIALMENTE PARA SERVIR A TERRA?
Após Seus serviços prestados em Mercúrio, Aquário e Urano, onde Serapis
estimulou as atividades da Hoste Seráfica destes planetas, chegou a vez da Terra,
quando ela necessitou de uma assistência super-humana para permanecer com parte
integrante deste sistema planetário. Logo que o próprio Senhor do Mundo (Sanat
Kumara) anunciou ao reino de Sua estrela nativa, Vênus, que Ele iria trazer para esta
estrela trevosa, a Terra, de Sua própria Presença “EU SOU”, a luz, paciência, e
equilíbrio, sabedoria e amor, SERAPIS FOI O PRIMEIRO VOLUNTÁRIO que se
ofereceu como Arquiteto Divino para supervisionar a criação da magnificente
Shamballa, uma réplica, na Terra, do Lar planetário de Sanat Kumara. Para este
propósito, teve lugar um dos maiores sacrifícios conhecidos no Reino do Céu. Serapis,

o Senhor da Hoste Seráfica, em cerimonial solene, tomou a si mesmo as vestimentas
sombrias e trevosas das vibrações dos terráqueos, e assim deu-se a descida do Filho
do Amor. A proximidade de Seu magnetismo pessoal pôde acelerar o entusiasmo
necessário para sustentar os indivíduos que, durante novecentos anos, dedicaram-se à
tarefa exclusiva da preparação de Shamballa. No mesmo instante em que a
magnificente cúpula do Templo de Sanat Kumara e os minaretes de Todos os
Templos menores de Shamballa sobressaíram-se com a essência cristalina do Divino
Arquiteto e Sua Legião Seráfica, na atmosfera da Terra, VEIO SANAT KUMARA E
SUA CORTE.
Logo após, o Bem-Amado Serapis estava livre para dirigir a Legião Seráfica, a
seu cargo, para onde fosse necessitada. Ultimamente, tornou-se o Hierofante de Luxor
e Guardião da Chama da Ascensão.
98 – QUAL É O SERVIÇO QUE OS SERAFINS PRESTAM À TERRA E SUA
EVOLUÇÃO?
Sob a direção de Sua graciosa e venerável líder, a poderosa Felícita ou
FELICIDADE, Eles penetram no vórtice flamejante que vem a ser a aura de Hélios e
Vesta e sobrecarregam-se com as irradiações e bênçãos de virtudes divinas que são a
natureza predominante de Deus e Deusa Solares deste Sistema. Prestam o mesmo
serviço entrando no Coração da Chama, nos Retiros ou Santuários dos Mestres
Ascensionados e, como Eles (os Querubins) são originalmente Seres de
SENTIMENTO. Quando surgem ou se apresentam são dirigidos para atuar nas três
evoluções da Terra, usando-a como ambiente de aprendizagem, derramando e seus
recipientes as Dádivas Divinas. Eles são o Santo Gral da Divindade.
99 – BEM-AMADA ÍSIS, QUAL É O SERVIÇO DA HOSTE ANGÉLICA?
Sob a poderosa direção do Bem-Amado Rafael e da Santíssima Mãe Maria, as
Hostes Angélicas são mensageiros comandados por alguns Seres de Luz para
executarem serviços de educação na consciência da evolução – tanto para o justo ou
injusto – e igualmente levar a FÉ Iluminada do Príncipe Miguel; a SABEDORIA de
Lord Jofiel; o AMOR de Lord Samuel; a PUREZA de Lord Gabriel; a
CONSAGRAÇÃO e CURA de Lord Rafael; a GRAÇA DO MINISTÉRIO de Lord
Uriel; a MISERICÓRDIA, COMPAIXÃO E PERDÃO de Lord Ezequiel.
Anjos não conhecem a forma. São inteiramente impessoais em Seus serviços,
sempre obedientes ao seu diretor e podem ser muito eficazmente invocados pela
beleza em suas múltiplas maneiras, cor, fragrância e harmonia.
A poderosa proteção das Legiões Ascensionadas de Lord Miguel é, no entanto,
uma exceção para esta regra. Corajosamente, penetram no reino astral para socorrer
vidas aprisionadas, são livres de todo tipo de eflúvio ou emanação.
100 – BEM-AMADA ÍSIS, COMO PODEMOS, DA MELHOR MANEIRA
POSSÍVEL, COOPERAR COM AS HOSTES SERÁFICAS, QUERÚBICAS
E ANGÉLICAS NA REDENÇÃO DO PLANETA TERRA?
PRIMEIRO – aceitando Sua realidade; após, compreendendo Seu Serviço
organizando e sendo agradecidos, porque tais Seres Divinos escolheram servir,
pacientemente, na órbita da Terra.
SEGUNDO – estimulando-os no viver diário.
TERCEIRO – acelerando a atividade vibratória das três evoluções da Terra, que está
afastando o véu humano, e OUTRA VEZ Serafins, Querubins e Anjos
CAMINHARÃO E FALARÃO COM OS HOMENS.

Assim, Nós do Sistema Superior poderemos REJUBILAR-NOS com um
planeta que concluiu sua evolução.
ÍSIS DESVELADA.

