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PREFÁCIO DA 1a EDIÇÃO

Apresentamos algumas mensagens que, através da ca-
nalização espiritual, temos recebido dos Seres de Luz,
os Mestres. Nosso objetivo principal é ajudar a todos os
que buscam o Caminho da Luz1 , aquele caminho que os
Mestres Ascensionados trilharam e que os discípulos es-
palhados pelo mundo procuram também seguir.

Os ensinamentos que os Seres de Luz, os Mestres, nos
transmitiram, visam ao despertar do Deus Interno em cada
um, o despertar do Ser Crístico que reside no ser huma-
no.

Este primeiro volume de “Mensagens dos Seres de Luz”
traz chaves para um verdadeiro despertar interno. Cada
mensagem é como um sinal dado por esses Seres amoro-
sos e dedicados à humanidade deste planeta, sinal este
que visa chamar a atenção mais uma vez para a riqueza
espiritual que se encontra dentro de cada um e para o fato
de que ninguém precisa viajar tão longe para encontrar
as respostas à sua própria existência. De nada adianta ir a
lugares especiais, penetrar em cavernas, escalar monta-
nhas e picos, pois os Deuses aguardam que o ser humano
escale as alturas de sua própria consciência e mente, para
penetrar suas profundidades em busca da força e vida
interiores.

De nada adianta ler os livros sagrados se não há a ver-
dadeira compreensão de Deus, e esta só pode ser apreen-
dida no contato com as Energias Divinas, presentes nas

1 Ver obra dos mesmos autores: “O Caminho da Luz, A Inicia-
ção Aquariana”.
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mensagens aqui impressas.
Deus está em toda parte e principalmente na essência

de suas criaturas. O ser humano precisa de sinais que o
façam encontrar Deus dentro de si próprio. Só assim será
capaz de sentir a presença de Deus na vida ao seu redor
para, como Francisco de Assis, viver em unidade com
todos os seres vivos, desde o mais pequenino e singelo
pirilampo até o mais evoluído ser do planeta.

A compreensão do verdadeiro amor universal nasce
dentro de cada um, e só a partir disto se expande e cria um
novo mundo e uma nova realidade.

Esta é uma das intenções deste livro. Que cada um pos-
sa, com o coração, sentir a potencialidade de sua própria
essência divina, e que esta venha a despertar dentro de si
a compreensão do seu papel no mundo, um elo da vida,
um pedacinho de Deus em atividade neste mundo terre-
no.

O processo em que as mensagens foram recebidas já
deve ser do conhecimento de muitos, mas não é demais
frisar que não se trata de métodos mediúnicos e sim de
faculdades mentais espirituais, que a mente de todos
possui. Por processos de desenvolvimento espiritual são
abertos esses canais, ligados e alinhados de uma forma
consciente com o coração-cérebro-mente-alma, através
do canal mental principal, o antakarana, bem como de
muitos outros canais telepáticos que todos nós possuí-
mos.

Hoje, em várias partes do mundo estão surgindo cada
vez mais seres humanos com seus canais mentais supe-
riores abertos e desenvolvidos. No terceiro milênio isto
será uma coisa comum, pois o ser humano está aos pou-
cos se libertando do seu karma coletivo atlantiano para
com as faculdades espirituais, e recuperando aquilo que
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todos possuímos. Isto também se deve ao fato de o ser
humano estar utilizando cada vez mais o hemisfério ce-
rebral direito e o coração, desenvolvendo-os e reabrin-
do os canais da sua mente superior, ou channeling, como
nos Estados Unidos estão chamando a este processo para
distingui-lo dos mediúnicos.

Chamamos a sua atenção para dois fatos. O primeiro é
que hoje já existem muitos canais mentais dos Seres de
Luz espalhados por todo o mundo e que a canalização
não é um privilégio pessoal de ninguém. Os Mestres de
Luz ou Ascensionados procuram se comunicar com to-
dos aqueles que conseguiram se sublimar, desenvolve-
ram e reabriram seus canais e refizeram a sua ligação e
alinhamento entre coração-cérebro-mente-alma. O segun-
do é que as “Mensagens dos Seres de Luz” devem ser
lidas com o coração e não com a mente racional. Deve-se
fazer uma pequena preparação, um relaxamento. Um
desligamento das tarefas externas pode ajudar muito para
que haja um retorno ao universo interno, uma vez que o
importante é sentir cada palavra que cada Mestre trans-
mitiu. As palavras dos Seres de Luz também são como ve-
ículos para a transmissão das energias luminosas que, ao
penetrarem através dos chakras cardíaco (coração) e
coronário (mente), poderão levar cada um à sua própria
experiência e vivência espirituais, e assim as energias dos
Seres de Luz, os Mestres, se transformarão também em Sa-
bedoria.

Estas mensagens são para todos, independentemente
de religiões, crenças ou organizações espirituais, visto
que não estamos filiados a nenhuma instituição humana,
religiosa, mística ou espiritualista. Trabalhamos com os
Seres de Luz, os Mestres, naquilo que Eles entendem que
estamos preparados para executar, ou seja, nas tarefas e
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missões em prol da evolução do ser humano. Como nos-
sos Mestres de Luz nos ensinaram, a nossa visão de ver a
humanidade é universalista: respeitamos todas as religi-
ões, crenças e organizações místico-espiritualistas, des-
de que contribuam para a expansão, desenvolvimento e
evolução do ser humano.

Não existe uma ordem para a leitura das mensagens.
Podem ser lidas e meditadas de acordo com a preferência
do leitor. Aconselhamos que esteja com a mente tranqüi-
la para sentir com o chakra do coração as suas energias.
Se precisar de ajuda, peça mentalmente e com o coração
aos Seres de Luz, feche os olhos e abra o livro em qual-
quer mensagem, leia com o coração, sinta a força
energético-vibratória de cada palavra que foi transmiti-
da.

Selecionamos trinta “Mensagens dos Seres de Luz” com
a intenção de que sejam lidas e meditadas uma a cada
dia. Em cada nova leitura novos aspectos serão aprendi-
dos, principalmente aqueles que estão escritos nas entre-
linhas.

Esperamos que nossos trabalhos conduzam todos ao
Caminho Interior e ao contato com o Mestre Espiritual
que se encontra em planos, mundos e dimensões superi-
ores.

Com todo o nosso Amor Fraternal,

Palas Athena,
Lourdes Rosa e Henrique Rosa.
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PREFÁCIO DA 2a EDIÇÃO

Vários leitores nos pediram para incluirmos nesta edi-
ção alguns nomes que os Mestres, que transmitiram as
mensagens para este livro, tiveram em suas vidas passa-
das. Nem sempre isso é possível, porque muitos Mestres
preservam suas vidas anteriores para evitar mistificações,
e dentro das ciências esotéricas algumas vidas anteriores
de alguns são conhecidas e de outros não.

Assim, a partir desta segunda edição, daremos conhe-
cimento do que sabemos a respeito de alguns Mestres

Os Mestres não dão importância aos nomes ou às suas
encarnações anteriores. No decorrer de suas evoluções
tiveram mil rostos e mil nomes, e podem plasmar nas
mentes dos seres humanos uma das muitas vidas e rostos
que tiveram. Geralmente, usam como critério aquela
encarnação que mais se sintonize com a alma daqueles a
quem precisam transmitir algo.

O ser humano é que precisa de nomes, imagens, figu-
ras, rótulos para, através de seus cinco sentidos huma-
nos, acreditar. Só que isto é uma grande ilusão do nosso
mundo tridimensional.

O importante não são os nomes ou as imagens e sim o
que estes seres transmitem, suas vibrações energéticas,
seus ensinamentos, suas experiências, toda a sabedoria
que conquistaram vida após vida e tudo aquilo que ajude
o ser humano a atingir uma expansão maior da sua sensi-
bilidade, sentimento, consciência, mente e alma para que
conheça a verdade que reside em sua alma e através dela
tornar-se livre.

A preocupação com seus nomes, seus rostos e
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encarnações passadas pode até mais confundir do que
ajudar. Um exemplo típico disto relaciona-se com o Mes-
tre Saint Germain, e pode gerar confusão para quem ver-
dadeiramente o vê. Na realidade Saint Germain não se
apresenta na Hierarquia ou aos discípulos na figura de
Saint Germain do século 18 d. C. mas sim como Rakocxy.

Nestes meus 31 anos (HR) de contato e comunicação
consciente com os Mestres nunca o vi na figura de
S.Germain nem muito menos na figura de S. José mas
como Rakocxy. O Mestre Tibetano (D. K.) nos livros de
Alice A. Bailey, nos fala do Mestre R. se referindo a
S.Germain. Como em todo o mundo o ser humano se
habitou a chamá-lo por S.Germain, o próprio Mestre não
se importa muito com isto. Ele se preocupa mesmo é em
ensinar e ajudar o ser humano a atingir sua libertação, a sua
iluminação espiritual e a se tornar Mestre de si próprio.

Ao atender o pedido de vários leitores, temos a inten-
ção de ser mais um referencial para consulta e pesquisa
do que qualquer outra coisa. Não aconselhamos ninguém
a se prender a nomes e a imagens que encontrar, mas que
os olhe como símbolos que podem estar certos, errados
ou mais ao menos certos e que podem ser, ás vezes, como
pequenas chaves para uma sintonia melhor com os Mes-
tres e para expandir um pouco mais a fé nos Mestres,
jamais como motivos de adoração. Os verdadeiros Mes-
tres de Luz não gostam de ser adorados nem idolatra-
dos. A correta atitude em relação a eles é sentir suas vi-
brações e as energias que imanam de seus ensinamentos
e de suas almas.

Apesar de no prefácio da primeira edição termos fala-
do um pouquinho sobre a canalização, resolvemos acres-
centar nesta edição um capítulo que esclareça um pouco
mais aos nossos leitores que estejam em busca de um
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correto desenvolvimento de seus canais mentais e que pre-
cisam de um maior discernimento para avaliar seus proces-
sos espirituais.

Todos possuem uma enorme capacidade espiritual,
múltiplos canais para se comunicarem com seres que vi-
vem e evoluem em outros planos e mundos dimensionais.
Compete a cada um desobstruir e desenvolver os inúme-
ros canais, faculdades, sentidos ocultos, dons, não im-
porta muito o rótulo que dê. Contudo, deve buscar os
meios corretos para desenvolvê-los, pois isto diz respei-
to a sua própria evolução espiritual, à evolução de sua
alma, de seu espírito. É um grande risco evolutivo pôr
em movimento energias internas sem uma correta orien-
tação da alma ou do Mestre da alma. Ninguém deve ir
atrás das fantasias daqueles que prometem abrir os ca-
nais espirituais em um dia ou através de cristais ou obje-
tos de qualquer outra natureza. A canalização é um pro-
cesso a ser vivido passo a passo com consciência. Uns
desenvolvem-se mais rápido, outros mais gradualmente
e isto depende do que cada um conquistou ou não espiri-
tualmente em outras vidas passadas. Mas não há mila-
gres! No Caminho da Luz todo discípulo tem degraus a
subir, precisa os conquistar, ter constantes expansões da
sua mente, do seu sentimento, da sua consciência. E para
isto submete-se a provas que nada mais são do que
vivências e experiências que melhor o sintonize com o
que de mais belo existe em seu universo interno, a força
dinâmica de sua alma. E quanto maior é a sintonia com a
alma melhor e mais rápido é o desenvolvimento dos ca-
nais espirituais. É a alma que faz chegar ao cérebro e ao
coração os impulsos energéticos, inteligentes e consci-
entes, originários das almas e mentes dos Seres de Luz
que vivem em outras dimensões.
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Todos os passos de um discípulo o levam a uma maior
responsabilidade com o que faz e em como utiliza os seus
canais. Assim, um autêntico discípulo busca caminhar
com seu Mestre para crescer espiritualmente e também
ajudar outros irmãos.

Um discípulo avançado de um Mestre reflete muito a
força e os ensinamentos de seu Mestre, jamais se faz pas-
sar pelo próprio Mestre.

Mesmo que um Mestre esteja reencarnado, continua
completamente desperto nos seus sete estados de consci-
ência, podendo orientar e ensinar seus discípulos, nem
sempre revelando que está encarnado.

A palavra Mestre é um termo para designar aquelas
almas que chegaram a um determinado nível de consci-
ência, se libertaram das Leis da Reencarnação obrigató-
ria e do Karma humano, atingiram a Luz se fundiram
com ela, por isso são Seres de Luz.

Aqueles seres que atingiram níveis de consciência su-
periores ao de um Mestre são como um Pai ou uma Mãe
espirituais para a humanidade. Exemplos: Senhor
Gautama, Senhor Cristo-Maitreya, Senhor Manú2 , Se-
nhor Sutra, etc.

Apesar de os Mestres terem o mesmo carinho por to-
dos nós, como um pai ou uma mãe que nos protege, nos
guia e nos orienta para evoluirmos mais rápido, eles são
como “irmãos mais velhos” da humanidade e, como tal,
ajudam seus irmãos mais novos, que somos todos nós, a
atingirem os mesmos níveis de consciência e espirituali-
dade que conquistaram.

2 Vaivaswata é o Manu da quinta Raça-Raiz (a Ariana); é conhecido
em esoterismo como o “célebre Filho do Sol, Sûrya”; foi o Noé bíbli-
co.
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A encarnação de um Mestre de Luz representa um enor-
me sacrifício voluntário. É por grande amor à humanida-
de e para ajudar o ser humano a se libertar e atingir a
Luz, se tornar Mestre de si próprio e não depender de
intermediários, que um Mestre reencarna.

Para reconhecermos um verdadeiro Mestre precisamos
desenvolver nossos chakras, os centros de força, expan-
dirmos energética e espiritualmente nossos corpos e es-
tados de consciência, desenvolveremos nossas faculda-
des espirituais, abrirmos nossos canais para, diretamen-
te, sem tuteladores nem donos da verdade, conseguirmos
nos comunicar com eles, como também para sabermos
como reconhecê-Los quando estiverem presentes no
mundo físico, encarnados, falando através de seus discí-
pulos mais adiantados ou em seus corpos especiais, em
qualquer parte da Terra.

Os Mestres estão cada vez mais perto do homem, a
própria Hierarquia está em processo de exteriorização,
como está planejado pelo próprio Governo Oculto do
Mundo.

Chamamos a atenção dos leitores para sempre se lem-
brarem de que os Mestres não têm “porta vozes”, e que
ninguém tem o monopólio da Hierarquia Oculta, mais
conhecida entre os homens como Grande Fraternidade
Branca, nem muito menos dos Mestres. Para eles não
existem seres privilegiados, todos temos as mesma capa-
cidades e potencialidades, é tudo uma questão de desen-
volvimento, transformação e evolução espiritual.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa
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O QUE É A
CANALIZAÇÃO ESPIRITUAL?

É um processo de comunicação energético-espiritual
consciente com seres que vivem e evoluem em outros
planos, mundos e universos multidimensionais.

Entre alma e a mente-cérebro-coração existe um canal
principal chamado pelo esoterismo oriental de
antakarana, que é como uma ponte entre planos, mun-
dos e dimensões diferentes. Quando corretamente desen-
volvido, e existindo uma espiritualização do ser huma-
no, o canal mental e o chakra cardíaco se abrem e atra-
vés deles são recebidos os ensinamentos e mensagens de
sabedoria dos Seres de Luz.

Todos temos múltiplos canais psíquicos, mentais, tele-
páticos, intuitivos, etc. e muitos deles estão em estado
latente e necessitam de desenvolvimento. Ao longo dos
tempos estas potencialidades foram rotuladas de várias
formas, tais como: faculdades superiores ou espirituais,
dons, poderes, canais, sentidos ocultos, etc.

Nos nossos dias, o termo canalização está mais em uso
e serve para designar aquelas pessoas que têm um ou mais
canais desenvolvidos, de modo parcial ou total, e que se
comunicam conscientemente com seres que vivem e evo-
luem em outros planos e mundos dimensionais, tendo
absoluto controle de sua mente e de sua vontade.

Não se trata de mediunidade. A canalização é sem-
pre consciente e existe no momento da comunicação uma
expansão da consciência, do sentimento, da mente e da
vontade. Um verdadeiro canal deve ser uma pessoa
espiritualizada, com ideais superiores de vida e de servi-
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ço aos Mestres e à Humanidade.
A telepatia intuitiva é um dos canais espirituais do ser

humano que vem se desenvolvendo, gradualmente, na-
queles que buscam uma espiritualidade maior e mais
abrangente, que não ficam confinados a livros, teorias e
posturas dogmáticas, mas buscam verdadeiramente o
Caminho da Luz, com pureza de sentimentos e com cons-
ciência. Estes almejam a expansão de sua sensibilidade,
dos seus sentimentos, da consciência, da mente e da alma,
assim como, uma unificação entre o eu inferior e o eu
superior.

Esta expansão é fundamental em qualquer processo de
desenvolvimento e ampliação dos sentidos físicos que
estão sintonizados para captar as faixas vibratórias hori-
zontais (visão, audição, olfato, paladar e tato), os nossos
tão conhecidos cinco sentidos, através dos quais as infor-
mações do mundo externo nos chegam à consciência fí-
sica. Desenvolvendo-os, expandindo-os, podemos cap-
tar as faixas vibratórias verticais, que são as que nos sin-
tonizam com outras dimensões e nos levam ao universo
fantástico de nossas almas de uma forma consciente.

Segundo a ciência oficial, no espectro eletromagnéti-
co, e dentro de uma tão vasta escala de freqüências e com-
primentos de ondas, a visão humana ocupa uma minús-
cula faixa. Existe uma grande necessidade de ampliar-
mos essa faixa de visão, irmos muito além do estágio
atual para conseguirmos enxergar em outros mundos e
planos dimensionais.

Disse o Mestre Djwhal Khul, o Tibetano, através da
Alice A. Bailey disse:

“O trabalho telepático de alma para alma para a hu-
manidade, esse é o tipo mais elevado de trabalho possí-
vel. Quando o homem, como alma, começa a responder
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a outras almas e a seus impactos e impressões, então ra-
pidamente se torna pronto para o processo que a conduz
à iniciação3 ...esta forma de comunicação, tem sido res-
ponsável por todos os escritos inspirados de real poder,
pelas Escrituras do mundo, pelas elocuções iluminadas,
pelos discursos inspirados, e pela linguagem do simbo-
lismo. Isto só é possível quando existe uma personalida-
de integrada e, ao mesmo tempo, haja o poder de focali-
zar a si mesmo na consciência da alma. A mente e o cére-
bro devem, simultaneamente, ser colocados em perfeita
relação e alinhamento.”4

Através da canalização, os Seres que trabalham para a
Luz Divina comunicam-se ou unem-se com a alma do
canal, que por sua vez através do antakarana, transmite
a mensagem para o chakra coronário (glândula pineal).
Este passa os impulsos energéticos inteligentes para o
hemisfério cerebral direito, que os envia para o hemisfé-
rio esquerdo, onde está a linguagem falada e escrita do
canal e por meio da qual a mensagem é descodificada na
língua pátria que o canal tenha armazenado na memória
cerebral. Simultaneamente, o chakra cardíaco recebe as
vibrações rítmicas dos sentimentos amorosos do Ser que
se está comunicando.

Os Mestres também podem se utilizar de outros canais
conscientes que o ser humano tenha desenvolvido ou que
esteja em processo de desenvolvimento como, por exem-
plo, a telepatia intuitiva.

Tudo isto, depende de muita prática, treino,
discernimento, um correto desenvolvimento espiritual,
grande entrega e transformação interior. O verdadeiro

3 Iniciação: expansão da consciência, mente, sentimento e alma.
4 “Telepatia e o Veículo Etérico”, Alice A. Bailey.
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canal é um servidor voluntário dos Mestres de Luz ou
Ascensionados e da Grande Fraternidade Branca, tam-
bém conhecida como Hierarquia Oculta ou Governo
Oculto do Mundo, por isso trabalha em favor da evolu-
ção da humanidade e do planeta.

Todas as mensagens ou ensinamentos espirituais ca-
nalizados, sejam eles telepáticos, diretos, escritos ou gra-
vados, devem ser lidos ou ouvidos com o coração, com
o chakra cardíaco, e não com a mente racional, que sem-
pre procura classificar, comparar e interpretar, correndo
o grande risco de distorcer a sua correta interpretação.
Os cinco sentidos humanos não conseguem ainda captar
corretamente aquilo que vem de uma dimensão, plano
ou mundo muito acima da terceira dimensão ou mundo
material.

Quando um dos canais inicia sua abertura é preciso
muito trabalho para se chegar àquilo que os Mestres cha-
mam de: “um canal cem por centro”. O que isto quer
dizer? Trata-se do discípulo que não interfere em nada
na mensagem ou nos ensinamentos que lhe são transmi-
tidos, passa tudo fielmente, uma vez que sua personali-
dade encontra-se melhor sintonizada à alma, proporcio-
nando um maior equilíbrio interno. Dizemos também que,
neste caso, o discípulo está em unidade com a alma e que
tem uma correta compreensão das suas tarefas e missões
espirituais. Uma grande maioria daqueles que hoje se
comunicam por estes meios com os Mestres estão em
processo de desenvolvimento dos seus canais, ainda não
atingiram o ponto ideal, seus canais estão parcialmente
abertos, ou seja, facilmente ocorre a interferência, nas
mensagens ou ensinamentos, do inconsciente ou do arse-
nal de conhecimentos que estão registrados no cérebro,
ou, o que é mais comum, da personalidade daqueles que
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estão canalizando. Por isso, alertamos e aconselhamos
muito trabalho na sublimação e transformação internas,
o importante é não desanimar nem dar ouvidos a vozes
que só geram confusão e que nada contribuem para aju-
dar e esclarecer. Todo autêntico discípulo sabe que deve
persistir no seu aperfeiçoamento e dedicar-se inteiramente
aos objetivos de sua alma e de seu espírito. Todos aque-
les que estão no caminho da luz sabem que ele é infinito
e que, por isso, sempre haverá muito para aprender, trans-
formar, transmutar e renovar.

Quando um canal ainda está nessa fase onde a perso-
nalidade ou a mente interferem nas mensagens que rece-
be deve buscar a ajuda do Mestre para limpar as mensa-
gens, retirando tudo aquilo que resultou da interferência
da personalidade, e aproveitar as “pérolas de sabedoria”
trazidas pelo Mestre (ou pelos Mestres) à sua alma.

Muitos Guias e Mentores de Alto Nível são discípulos
avançados dos Mestres de Luz que se encontram no Mun-
do Astral servindo a Obra Divina, do mesmo modo como
existem discípulos avançados e Mestres atualmente en-
carnados em várias partes do mundo, implantando no
mundo físico o Grande Plano Divina para a Terra.

Na Era Aquariana a comunicação espiritual será muito
diferente do que foi conhecido no passado. Este novo
processo está sendo chamado de canalização espiritual
ou channeling para se distinguir do processo da
mediunidade. E qualquer ser espiritualizado, quer esteja
no mundo físico, astral, mental, búdico ou em qualquer
dimensão, utilizará este processo de uma forma consci-
ente, controlado pela vontade, mente, consciência e sen-
timento.

No processo mediúnico de incorporação a entidade, que
se encontra no mundo astral, se utiliza dos corpo astral e
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do corpo físico do médium, que por causa disto pode
perder a consciência e a vontade, parcial ou totalmente.
Na canalização espiritual, o ser que se encontra no mun-
do mental ou búdico, (ambos estão acima do mundo as-
tral) e que está transmitindo as mensagens ou os ensina-
mentos através dos canais conscientes não incorpora, não
limita a consciência, não impõe nada e só expõe. Ambos,
atingem uma união ou fusão onde as duas almas, simul-
taneamente, utilizam-se dos mesmos instrumentos, ou
seja, os três veículos: mental, astral e físico. Neste pro-
cesso o canal está completamente consciente, podendo
parar quando quiser e canalizar onde quiser. É o canal
que controla o processo e não o Mestre ou algum outro
ser externo a si.

Contudo, existem médiuns que estão assim classifica-
dos mas já são canais conscientes, utilizando-se da cana-
lização espiritual. Os dois processos são bem distintos na
sua manifestação.

Sobre a canalização consciente os Seres de Luz ensi-
nam que: “Eles5  estabelecem contato com a alma e suas
informações fluem então através desta última para a cons-
ciência, traduzidas através das palavras e conceitos que
cada um tem disponível. Existem infinidades de manei-
ras pelas quais Eles podem transmitir informações para a
alma.”

“Na canalização consciente Eles gravam na mente a
mensagem por meio do que pode ser chamado também
de telepatia. Alguns fazem transmissões através do em-
prego de uma forma de telepatia superior”6 , que se dá
através do canal mental antakarana.

“À medida em que cada um se desenvolve e passa a

5 Guias e Mestres.
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compreender mais coisas, Eles podem transmitir mensa-
gens mais complexas ou mensagens com alcance mais
amplo. As informações que cada um recebe a respeito de
um tema em determinado estágio do seu crescimento se-
rão geralmente expandidas, esclarecidas e modificadas
no decorrer do desenvolvimento espiritual. É por isso que
é tão importante registrar e reler o que foi canalizado”.

As mensagens a seguir foram recebidas por este pro-
cesso, com muito carinho. Nelas há muita energia lumi-
nosa, sublimes sentimentos amorosos, muita vontade de
orientar e ajudar o ser humano a se tornar livre, a ser
iluminado, verdadeiramente dono e senhor de sua vida e
de seu próprio destino, ou seja, Mestre de si próprio.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa

6 “Os Guias Espirituais Ensinam o Caminho”.
   - Sanaya Roman e Duan Parker.
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1. O DEUS ESQUECIDO

A humanidade atual está completamente voltada para
os valores externos da vida humana, como se toda a sua
evolução ficasse resumida a uma única vida.

Perdeu a noção de suas verdadeiras origens. Os valo-
res mais preciosos e internos, os espirituais, foram rele-
gados a planos tão secundários que só uma pequena par-
cela tem a noção exata do que estes valores espirituais
representam numa evolução.

Esta inversão de intenção e direcionamento da vida só
tem trazido sofrimentos, amarguras, desilusões, fome,
ódio, guerras e injustiças.

As grandes civilizações passadas tinham uma noção
mais exata destes valores espirituais, cada uma à sua
maneira, mas pelo menos o direcionamento da vida esta-
va enraizado nos valores mais íntimos, mais profundos,
ou seja, os da alma e do espírito.

Muitas dessas civilizações tinham uma correspondên-
cia divina no Sol e no Fogo, dois símbolos que se inter-
relacionam e que também estão representados dentro do
ser humano: o sol crístico no coração e o fogo sagrado
na kundalini e na mente de cada ser humano.

Mas as conveniências religiosas, políticas e depois ci-
entíficas, nunca estiveram interessadas em ensinar à hu-
manidade que o verdadeiro Deus está dentro de cada um
e que a sua forma mais perfeita, simbolicamente, está
representada no Sol e no Fogo, porque ambos são vida,
transformação e energia que permitem ao homem evo-
luir na direção do Absoluto Ser Onipotente e Onipresente
em cada átomo, visto que tudo é energia (nos mais vari-
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ados estados), consciência e evolução.
O verdadeiro Deus não tem forma, Ele está além da

forma; podeis sentir Sua presença através da vossa sensi-
bilidade e do vosso sentimento (chakra cardíaco). Podeis
ter uma consciência mais ampla d’Ele, mas não podeis
vê-Lo, uma vez que Ele está além de qualquer forma.

Desterraram o verdadeiro Deus quando se voltaram na
busca d’Ele bem longe, quando O buscaram nos templos
feitos pelos homens, como se alguma religião ou crença
tivesse o poder de aprisioná-Lo dentro de um templo. Os
templos externos são meios para que cada um se volte para
dentro de si mesmo na busca do único templo onde se pode
reverenciar o verdadeiro Deus, que é o vosso templo inter-
no, formado pelos vossos corpos densos e sutis.

O verdadeiro Deus está dentro de cada um, prisio-
neiro da forma, dos egos humanos que colocaram em ação
múltiplas causas e querem obrigar a alma (aquela que
pode entrar em contato com Deus) a reagir aos efeitos
deformados e muitas vezes egoístas de suas ações.

Toda a humanidade inverteu estes valores, pelo que
agora compete à alma colocar em ação as causas e aos
egos humanos receberem os efeitos originários da alma
que tem sempre o objetivo de conduzir à únião na Luz.
Sim, todos precisam atingir a sua união interna para de-
pois começarem a construir a unidade externa; sem ela,
ninguém conseguirá atingir o verdadeiro amor univer-
sal. É este amor que, através da entrega absoluta da alma
ao Deus Pai-Criador e do serviço aos outros seus compa-
nheiros, levará à unidade na Luz Maior. Ninguém atingirá
a libertação e iluminação espirituais sem se fundir à Luz.

Só quando a alma se funde com a personalidade e am-
bos são um só, há um reencontro com Deus nos santuári-
os internos e um contato consciente com Ele, sem inter-
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mediários porque todos são seus filhos espirituais.
A verdadeira essência divina está dentro de cada um.

Muitos já sabem disto, outros buscam chegar até o ver-
dadeiro Deus que está no mais sagrado dos santuários
internos, nos corações místicos, e nos santuários da mente
e do fogo sagrado da kundalini. Porém, poucos estão se
despojando das amarras humanas, dos vícios que esta
civilização criou, dos dogmas, tabus e preconceitos para
se entregarem de corpo, mente e alma à busca do verda-
deiro Deus esquecido dentro de si próprios.

Não conquistareis o caminho que vos leva ao encontro
e fusão com o Deus interno enquanto continuardes pre-
servando os valores humanos para a satisfação das ambi-
ções, dos orgulhos, dos ideais moribundos que não vos
levam para o alto da montanha mística da Luz Maior,
mas, ao contrário, para os abismos da vossa própria es-
cravidão, alicerçada em personalidades que, muito mal
desenvolvidas e educadas, passaram a se servir do que é
sagrado dentro de cada um.

Segundo a vossa própria Bíblia, todos foram “feitos à
imagem e semelhança do Grande Criador” e “Ele insu-
flou dentro do homem o sopro da vida, a alma, para que
possa viver também eternamente”. Deste modo, todos
foram criados com os mesmos atributos divinos, mas vos
esquecestes do vosso Criador, desse Deus Esquecido que
se encontra adormecido e prisioneiro dentro de vós.

Não basta acreditar em Deus. Não basta orar a Deus.
Não basta externamente fazer-se de bonzinho, se dentro
nada mudou. É preciso uma grande transformação, uma
autêntica revolução da consciência, com novas atitudes,
novas intenções de viver mais direcionadas para uma ver-
dadeira vida espiritual.

Ser espiritualista é viver em espírito e verdade, é ter a
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vida direcionada pelo espírito; este, através da sua alma,
é que deve direcionar a vida; ele, a centelha divina em
cada um, é o objetivo da vida. Só por meio de uma autên-
tica vida espiritual, vivenciada e experimentada interna-
mente, respeitando a todas as hierarquias e tônicas espi-
rituais existentes, se pode chegar novamente ao altar in-
terno, para lá ser um verdadeiro “sacerdote segundo a
divina Ordem de Melquisedeque”, o sacerdote do Fogo
Sagrado e do grande Sol Místico, que hoje tem em Cris-
to-Maitreya, ou melhor, no novo Buda-Maitreya, um
de seus expoentes máximos.

Gradualmente, o Deus esquecido está de volta. Muitos
verdadeiros e autênticos “Obreiros7 da Luz” estão liber-
tando e despertando o Deus esquecido, e Sua Força divi-
na já se faz sentir no mundo – e por obreiros queremos
nos referir àqueles que doaram as suas existências às cau-
sas superiores da expansão da luz e da libertação do Deus
esquecido dentro de cada um, àqueles que colocam estes
ideais superiores acima de suas existências humanas, de
suas famílias, de seus bens materiais. Por isso, muitas
áreas do planeta estão sendo impregnadas com a Luz do
verdadeiro Deus esquecido, aquele Senhor que é o gran-
de administrador da vida neste planeta. Vastas áreas, onde
as forças negras estavam, estão sendo diluídas; muitas
dessas forças estão fugindo e se concentrando na região
do Armagedom dos profetas, onde estão minando, atra-
vés do fanatismo religioso, os corações e mentes de mi-
lhares de seres humanos que, cegos, caminham para um
autêntico abismo de destruição.

Todos aqueles que em suas almas já vibram em sintonia

7 Não confundir com termo semelhante usado ultimamente(1997) por
uma igreja brasileira.
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perfeita com a luz divina estão trabalhando para que a
última batalha não seja consumada através da guerra, mas
sim através da diluição das forças negras, a fim de que
estas sejam definitivamente erradicadas do planeta Terra.
Mas tudo depende das intenções dos seres humanos, as in-
tenções que direcionam a ação. Esperamos que esta ação
tenha o objetivo de reconstrução e não de destruição.

Este é o momento de cada um refletir sobre o verda-
deiro significado da vida, da natureza, da evolução uni-
versal e de buscar a união com o Deus esquecido dentro
de si mesmo.

Cada planeta tem um Deus, cada sistema solar tem um
Deus maior, e é hora de buscar o Deus esquecido do pla-
neta que está dentro de cada um, dentro de cada átomo,
em cada flor, em cada pedra, em cada animal, em cada
pássaro, na água, no vento, na terra, no ar, no fogo e,
conseqüentemente, também no coração do planeta. Esse
verdadeiro Deus esquecido está de volta para separar “o
trigo do joio” e semear novos princípios de vida, de paz,
amor, harmonia, equilíbrio, felicidade e de fraternidade uni-
versal dentro de cada um, para depois se exteriorizar à vos-
sa volta. Aí, cada um que passar na grande provação pode-
rá também dizer como Jesus disse: “Eu e o Pai somos um.”

SUTRA8

Canal Espiritual:
Henrique Rosa

8 Senhor Sutra. Não se sabe quase nada sobre Ele, diz-se que tem mil
nomes e mil rostos. Está ligado às Energias Ígneas do Terceiro Aspec-
to da Trindade ou Espírito Santo. É o futuro Avatar da Síntese. Suas
vidas principais foram na Lemúria e na Atlântida. Juntamente com
Mestre Akhenaton, transmitiu a HR a obra: “Portal para a Eternidade”.
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2. O CONSOLADOR

Eis que a Luz do Espírito Santo anunciou a sua vinda,
e no atual momento evolutivo, como cascata, faz crescer
as labaredas do fogo consolador, aquele que vem para
salvar as almas do grande jugo das energias primitivas e
iniciá-las no ciclo de energias transmutativas de um novo
portal evolutivo.

O mundo velho acabou e estão surgindo a Nova Terra
e o Novo Céu, que farão a comunhão de todos os espíri-
tos e almas que desceram às dimensões menores para mais
uma vez se integrarem às oitavas cada vez maiores da
Unidade Cósmica.

Um novo ser paira suas energias sobre os habitantes
deste planeta! Um novo ser anuncia os novos tempos para
uma civilização dourada e consigo traz o bálsamo para
as almas que, vida após vida, buscam o reencontro com
suas verdadeiras origens.

É o Consolador, o que há de tirar das cinzas o espírito
perfeito da paz.

É o Consolador, que de suas entranhas trará a síntese
de todos os opostos e que, com seu fogo abrasador, puri-
ficará o impuro e dará uma nova direção para a evolução
terrena, e da união dos opostos nascerão os novos alicer-
ces para a Vida neste planeta.

O Espírito da Verdade cobrirá céus e terra, impregnará
nas mentes e consciências um Novo Sinal, e deste sinal
se fará uma nova forma de vida, um novo sentir.

Da essência de todas as coisas se manifestará o espírito
renovador e inovador. O Cristo Vivo incendiará as almas
e uma nova comunicação se fará entre todos os reinos e
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entre todas as cadeias evolutivas. O Espírito da Verdade
reinará e se farão alados todos os seres que, direcionados
pela Luz da Sabedoria Maior, confraternizaram-se com
todos os seres que fazem a evolução.

O Fogo Purificador do Espírito Santo está trazendo ao
mundo uma das mais fortes transformações que qualquer
evolução já teve.

O Fogo Consolador está ascendendo todas as almas
que conseguiram evoluir e dando-lhes a chance de um
novo caminho seguirem: uma rota mais curta rumo à li-
bertação maior.

Chegou a hora do grande sacrifício, quando as perso-
nalidades serão crucificadas na Luz de suas almas e espí-
ritos.

Chegou o momento das personalidades sucumbirem à
Sabedoria e à Luz de suas almas. Porque o mundo velho
acabou e os valores da personalidade só exercerão sua
força se estiverem alinhados com os princípios da Era de
Aquários. Tudo o que faz parte do mundo velho pouco a
pouco será diluído pelas energias transmutativas e
transformativas.

A Luz de cada alma fará com que seja proliferada uma
nova linguagem, uma nova maneira de ser neste planeta,
uma nova forma de viver.

O Consolador está abrindo novos portais para todas as
almas que caminharem para os novos tempos.

O Consolador está trazendo a precipitação de todas as
mudanças mundiais e universais para uma Nova Era de
Luz.

O Consolador está queimando com seu fogo as energi-
as densas que permeiam as almas e trazendo a separação
definitiva do “joio e do trigo” dentro de cada um.

Todas as almas estão recebendo as labaredas do Fogo
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Consolador a fim de unirem em seus corpos a Luz da
Sabedoria com a Luz da purificação, e mais uma vez as-
cenderem dentro da evolução cósmica.

Como foi prometido, Ele veio e da Terra irá varrer todo
o lixo e queimar todas as impurezas da atual raça, para
que das cinzas possam surgir os filhos da nova civiliza-
ção.

Que cada um, ao receber em seu coração a presença do
Espírito Santo, possa registrar em seus veículos superio-
res esta passagem evolutiva, a fim de que seu espírito e
alma possam criar uma nova comunicação com os cor-
pos densos e sutis.

Em nome do Quinto Princípio,

SUTRA.

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.
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3. A PRESENÇA DIVINA

Sempre estive onde devo estar.
Sempre falei para quem queria me ouvir.
Sempre dei a quem queria receber.
Estou em tudo o que vês e em tudo o que não vês.
Estou na flor que pisas com teus pés.
Estou na ave que comes sentado à tua mesa.
Estou no animal que é morto para te dar de comer.
Estou na água que bebes, no livro que lês, nas palavras

que ouves.
Estou na imagem que desliza diante dos teus olhos.
Estou em cada pulsação do teu coração.
Estou no teu sangue, na tua carne, na tua pele.
Mas tu não me vês, não me sentes.
Teus olhos estão cegos para a Minha Presença.
Teus ouvidos estão surdos para as Minhas Palavras.
Eu falo, tu não me ouves.
Sou a Chama que está em tudo.
Sou a Força que dá vida a tudo.
Mas mesmo assim, tu não me sentes.
Falas de Mim e não me encontras.
Procuras-Me onde nunca estive.
Sempre estive no real, no eterno, não na forma mas na

força, na energia que tudo agrega, tudo une, tudo trans-
forma.

Estou em ti, porque tu és parte de Mim, como Eu Sou
parte de ti; por isso nós, um dia, seremos um com todos.

Olha para dentro e não para fora.
Fala para o teu interior e não para o exterior, onde tudo

é transitório.
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Procura encontrar-Me em tudo, pois Eu estou em tudo.
Estou em ti como tu estás em Mim.

Busca-Me no interior, desbrava a tua selva interna por-
que no meio dela, bem lá no centro, Eu Sou, porque sem-
pre lá estive esperando por ti.

Deixa o exterior, trabalha para teu interior.
Encontra-Me e fala comigo, porque Eu lá estarei à tua

espera.
Eu Sou a Chama Divina, a Força Sagrada, a Flor Vir-

gem que nunca foi colhida nem olhada.
Eu Sou a Presença Divina em ti, por Mim estarás com

todos, por Mim comungarás com o Eterno, com o Infinito.
Estarás em tudo, na rocha, na flor, na ave, no peixe, no

animal, nos homens, porque tu és parte de Mim como
todos nós somos parte do Divino Pai. Ambos somos Um
com Ele, com todos, porque todos fazemos parte Dele
Mesmo.

Trabalha na tua consciência interna, expande-a.
Retira da tua selva todos os animais selvagens que

existem em ti, para que melhor possas chegar até mim.
Procura limpar tudo o que não for digno da Minha Pre-

sença Divina em Ti.
Procura-Me no teu interior.
Sê o sacerdote do teu próprio Templo Interior.
Sê o condutor e o veículo ao mesmo tempo.
Sê Uno Comigo para que Nós Sejamos Unos com Deus-

Pai.
Não te deixes iludir com formas muito belas, porém

muito transitórias.
Procura tudo aquilo que te conduza ao teu altar in-

terno, aquilo que te conduza ao teu Deus Interno.
Não busques o transitório, busca aquilo que há de eter-

no em todas as coisas.
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Olha para todas as coisas, não com os olhos do corpo,
mas com os olhos do teu Ser Eterno.

Procura sentir em tudo a Minha Presença, a Presença
Divina, o dedo de Deus-Pai, porque Ele está em Tudo,
como está em ti.

Não olhes os homens pela sua aparência, olha para
aquilo que eles são, para aquilo que está dentro deles
e não para aquilo que está fora deles.

Os homens não têm consciência da Minha Presença;
para eles, Deus-Filho não existe. Pobres ignorantes, como
eles precisam ser esclarecidos, ensinados, despertados e
guiados!

Sê um dos que guiam.
Sê um dos que estão despertos.
Sê um dos que o Eu Sou fala dentro de si próprio.
Olha para o mundo material, não com os olhos de um

juiz, mas com os olhos de um pai que tudo perdoa em
seus filhos, por “eles não saberem o que fazem”.

Procura-Me porque Eu Sou a Tua Revelação, a Tua
Iluminação, a Tua Salvação.

E depois, onde vires as trevas, espalha a Luz.
Onde vires o ódio, espalha o Amor.
Onde vires a vingança, espalha a Misericórdia.
Onde vires a ignorância, espalha a Sabedoria.
Onde vires a discórdia, espalha a Harmonia.
Porque tu és Uno Comigo, e sendo Uno Comigo proce-

des como Deus-Pai, com Harmonia, Sabedoria, Miseri-
córdia, Amor e Luz.

CRISTO-MAITREYA.9

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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9 Cristo-Maitreya. Cristo no Ocidente e Maitreya no Oriente, a mes-
ma alma, daí o nome de Cristo-Maitreya. No Oriente também é co-
nhecido como o Boddhisattva, o futuro Buda-Maitreya, o sucessor do
Senhor Gautama Buda. Foi Krishna na Índia Antiga; foi o Mestre de
Jesus na Palestina; Jesus O chamava de: “O Pai”.
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4. O SANTUÁRIO INTERNO I

Amados Filhos:
Buscai a Luz que está em vós. Mergulhai nessa Luz.

Aí, encontrareis um grande altar e no alto vereis uma
Luz ofuscante que traz as chaves de outros templos.

Aí, existe uma unidade onde todos os tempos e todos
os mundos se encontram, onde todos os seres habitam e
por onde energias veiculam uma linguagem universal.

Vós sois Templos Divinos e dentro de vós está o verda-
deiro santuário onde podeis encontrar os vossos Pais
Espirituais – o Pai e a Mãe – que vos criaram.

Dentro de vós está o altar onde está colocado o livro
dos livros.

Lá, podeis sentir-vos verdadeiros e autênticos, porque
lá sabeis quem sois, de onde viestes e para onde ireis.

Lá, podeis amar eternamente a todos os seres vivos,
todos os seres alados, todos os seres de todas as espécies,
todos os elementos e todos os Universos.

Lá, podeis abraçar a verdadeira Vida.
Lá, podeis receber as energias do Espírito Santo e co-

mungar da alegria de serdes unos com o Pai e o Filho.
Lá, a vossa trindade espiritual delineia o vosso real

caminho e mostra a vossa autêntica família.
Dentro de vós está o Deus-Amor. O Deus-Pai que

convosco se funde.
Dentro de vós está o Deus-Mãe. O Deus-Criação que

convosco se une e abriga Toda a Vida.
Dentro de vós está Deus-Filho. O Unigênito que se

entrega ao mundo para transformá-lo.
Vós sois Templos Divinos. E em vosso altar divino
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recebestes a dádiva de trazer ao mundo visível as bem-
aventuranças do mundo invisível.

Vós sois portadores das sete chaves, dos sete templos
de ouro.

Vós sois guerreiros. Guerreiros que harmonizam a re-
entrada deste planeta em uma dimensão maior.

Em vossos altares está a verdadeira paz vivida em for-
ma de Luz, Cor e Som. Vós sois os seres alados que ento-
am os cânticos e os mantras para a volta dos Deuses à
Terra.

Mergulhai na Luz que se encontra em vós.
E podereis abraçar toda a natureza e todos os seus se-

res. Podereis abraçar os rios, os mares, as florestas, os
campos, as cachoeiras e todos os cantos e encantos dos
seres vivos que lá habitam.

Mergulhai em vossa Luz e alcançai as alturas.
Mergulhai na Luz para irdes às estrelas e para estardes

assentes no coração da Grande Mãe!
Sede uníssonos com a vibração de vossos santuários.

Buscai, a cada dia, entrar em vossos santuários e em si-
lêncio ouvirdes a voz do Grande Pai e da Grande Mãe.

Buscai em vossos santuários a cura total para as vos-
sas personalidades e a ascensão definitiva de vossas al-
mas.

Buscai em vossos santuários a cura para vossas men-
tes e o equilíbrio para os vossos corpos.

Levai a todo tempo e lugar a vossa Luz, a fim de que
em vossas santuários possam ser acolhidas todas as al-
mas que buscam a Luz.

Cuidai das vossas vestimentas da carne e exercei com
dedicação as vossas tarefas humanas, mas vivei em ver-
dade nos vossos santuários.

Sede os seres que revolucionam a vida inteligente des-



39

te planeta, trazendo a Luz inteligente e inovadora, e não
apenas a Luz estática que só ao próprio portador benefi-
cia.

Mergulhai na Luz e buscai vossos santuários interio-
res, vossos altares divinos.

Só assim vossos santuários externos terão sentido, pois
serão uma extensão dos vossos santuários internos, uma
parcela materializada, energizada, de acordo com aquilo
que reina em vossos altares internos.

Que a Minha Luz encha de beleza e força os vossos
santuários internos.

A GRANDE MÃE ÍSIS.10

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.

10 A Grande Mãe Ísis. É aquela que foi a Mãe Planetária na Era de
Touro; na Era de Áries passou a Mãe Solar para a Terra, e hoje é uma
das Grandes Mães Universais.
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5. O SANTUÁRIO INTERNO II

Amados Filhos:
Vós experimentastes a ação de sentir a vossa Essência

Divina.
A cada momento de transcendência, quando trabalhais

com a vossa consciência aberta à mente cósmica e aos
outros estados de manifestação de vossas almas e espíri-
tos, estais dentro do vosso eterno Santuário Divino.

A Luz penetra em vossos sentidos físicos e desperta os
outros sentidos espirituais.

Quando mergulhais na Luz do vosso Santo Sacrário,
estais fundindo-vos com o Santo Graal.

Oh, que imenso resgate fazeis ao fundir-vos com vos-
sa essência!

Como respondeis à intensa saudade de vossos espíri-
tos!

Filhos da Luz, olhai a vossa Luz Interna!
Vede como a Vida Real habita vossos corpos!
Vede a chegada de outros seres em vossos santuários!

São vossos irmãos e irmãs, os aliados desta galáxia.
Filhos, olhai a vossa Luz Interna!
Reconhecei os vossos laços de amor eterno na unidade

dos seres que visitam vossos santuários.
Filhos, olhai a vossa Luz Interna!
Vede quantos seres habitam vossas essências!
Vede todo o universo reunindo-se dentro de vós.
Vede, Filhos meus!
Vede quanto o vosso amor abarca!
Essa Luz Interior que vos habita é um relicário jamais

perdido por nenhum ser vivo. Mas infelizmente, muitas
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vezes adormecido e desvalorizado por aqueles que têm a
mente doente e hipnotizada pelas energias cristalizantes.

Somente vós, os que estão despertos, podereis trazer
de volta a oportunidade de toda a vida renascer.

Habitando vossos santuários e entrando em comunhão
com o Princípio Único Divino, que é o Amor Universal
onde se assenta a justiça e a redenção, vós sereis os arau-
tos do Novo Mundo.

Abri a porta de vossos santuários.
Trazei de volta os que estão perdidos!
Vós sois frutos do Amor e só o Amor podeis perpetuar.
Trabalhai para que o vosso santuário interior seja a

vossa casa real onde comungareis com vossa família real
os princípios da verdadeira Paz para este mundo.

Sede como sacerdotes a fim de celebrardes a unidade
no Amor de Maitreya para, juntos com Ele, abrirdes a
nova arca que recolherá todos os Filhos da Nova Era, a
Era da Luz.

Filhos da Luz, olhai a vossa Luz Interna, pois vós sois
os portadores de uma grande dádiva do Pai!

Olhai a vossa Luz para que possais habitar o vosso san-
tuário e no vosso altar receberdes todas as alianças com o
Novo Mundo e com todos os mundos.

Recebei em vosso altar uma nova aliança.
Sede os arautos que recolhem os Filhos da Luz Doura-

da à nova arca.
Abri as portas dos vossos santuários para expandirdes

a Luz aos longínquos lugares aonde vossos irmãos cho-
ram perdidos.

Filhos da Luz, habitai vosso santuário, porque a gran-
de hora chegou.

Recolhei vossos irmãos que buscam socorro, os que
buscam a Luz perdida.
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Sede parte da nova arca para que a vida real possa res-
surgir no mundo dos homens.

Mergulhai em vossa Luz e atendei ao último chamado.
Que a Luz dos vossos santuários traga de volta todos

os que estão perdidos.
Assim seja!

A GRANDE MÃE ÍSIS.

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.
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6. MENSAGEM PARA
TODA A HUMANIDADE

Quantas almas não estão angustiadas pedindo Luz!
Quantas almas não choram dentro de seus templos car-

nais por suas personalidades humanas irem na direção
oposta à libertação, salvação e iluminação!

Quantos incompreendidos no amor, na vida, nos rela-
cionamentos existem por este mundo de Deus-Pai!

Bem-aventurados os que sentem a angústia de suas al-
mas, porque em verdade vos digo: estes estarão comigo
no Novo Reino do Grande Pai.

Bem-aventurados os que choram por dentro: estes se-
rão consolados pelo Espírito Santo.

Bem-aventurados os incompreendidos, os injustiçados:
estes também serão a nova semente do Novo Mundo.

Muita dor vai pelo mundo; o homem continua sedento
pelo poder em nome de todas as coisas imaginárias; ele
não se importa em sacrificar seus irmãos, levando-os para
a dor e para a miséria. Estes, os ditadores dos destinos
humanos, estão nos momentos finais para serem retira-
dos deste mundo.

Ninguém pode ter o poder sem antes ter conquistado a
força, a força da sua alma e do seu Espírito Divino; este
é o único que pode exercer a Força e o Poder, mas atra-
vés do coração, porque só através do amor universal, que
está no espírito divino em cada um, pode nascer a unida-
de e esta trazer a verdadeira paz que sempre começa
dentro de cada um.

Os homens continuam cegos nos seus ódios, gananci-
osos, invejosos; por isto, eles não se importam em sacri-
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ficar populações inteiras em nome de um “deus” ou em
nome de uma “liberdade” que, na realidade, só existem
nas fantasias de suas mentes primárias.

Enquanto cada um não conquistar a sua liberdade in-
terior, a liberdade exterior não passará de uma ilusão;
existirão sempre os pseudolibertos, e do outro lado os
escravizados.

Enquanto cada um não conquistar a sua paz interior, a
paz exterior não passará de uma fantasia imposta pelo
jugo das armas ou por força dos medos.

Filhos do meu Amor Crístico, em verdade vos
digo: quem acreditar em Mim, quem mergulhar na Mi-
nha Luz Crística, quem realmente levar a sua própria cruz
e Me seguir atingirá a sua libertação e paz interior; aí
sim, pela exteriorização da Força Crística, muitos serão
salvos, muitos se libertarão das forças de opressão que
estão dentro e fora de todos os seres humanos.

A Grande Mãe chora por seus filhos da Terra que, ce-
gos, não vêem que estão caminhando para seus próprios
abismos.

Milhões de mensagens, avisos, alertas foram lançados
ao mundo e muitos conseguiram despertar, mas infeliz-
mente outros continuam com suas almas adormecidas para
a Vida Eterna.

Filhos do meu Amor Crístico, despertai, deixai que
vossas almas conduzam vossas personalidades. Trabalhai,
não só na vossa própria sublimação, mas sede servidores
da Luz Maior, para que possa surgir na superfície deste
lindo planeta uma nova civilização, uma nova raça
alicerçada no Amor Universal e na Luz Maior do Divino
Pai-Criador.

Muitos foram os chamados, mas infelizmente poucos
ainda são os escolhidos; acordai e ajudai a despertar os
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adormecidos porque ainda há tempo para muitos acorda-
rem suas almas e libertarem “O Deus Adormecido” den-
tro de si mesmos.

Os novos arautos, os novos obreiros, que já estão en-
carnados e espalhados pelo mundo, vos ajudarão e mi-
nistrarão os novos ensinamentos para o novo ciclo
aquariano em que todos estão entrando e para as novas
energias que a Terra está recebendo. Deixai que o meu
Amor Universal e o meu Verbo, que surgirá por intermé-
dio deles, penetrem em vossos santuários cardíacos, des-
pertem vossas almas e o vosso Deus Interno para que
também possais ser novos obreiros, primeiro servidores,
depois embaixadores da Minha Luz Crística Solar.

Depositai o vosso coração e alma na Minha Luz
Crística, e em verdade vos digo que todos unidos cami-
nharemos rumo ao Novo Reino, ao Novo Mundo, para
erguermos a Nova Civilização e a educarmos, assim como
desenvolvermos a nova raça que já está nascendo, a Raça
Dourada, porque nela está desperto o Fogo Dourado do
Espírito Santo, e estes, como muitos outros, receberão o
batismo do Espírito Santo, o batismo do Fogo Sagrado,
como as escrituras o dizem.

O Espírito Santo, o Consolador, já está no mundo, só
esperando que os homens abram as portas de seus tem-
plos internos. Ele, o Fogo da purificação e da redenção,
limpará a Terra de toda a maldade. Só os puros de cora-
ção, mente e alma herdarão o Novo Reino e a Nova Ter-
ra, porque um Novo Céu surgirá para que todos vivam
vidas plenas de amor, harmonia, equilíbrio, paz, sabedo-
ria, luz e fraternidade universal com todos os seres que
habitam todos os mundos do Grande Pai-Criador.

Confiai em Nós, porque na grande hora da amargura
bebereis vosso próprio cálice até a última gota para, as-
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sim, poderdes ascender ao Novo Reino da Luz. Eu esta-
rei convosco, no meio de vós, com Minhas colunas-mes-
tras, Meus servidores, Meus embaixadores, Meus obrei-
ros, não só para vos proteger como para indicar o verda-
deiro caminho que vossas almas seguirão e lançar sobre
vós Minhas energias crísticas. Vos darei a água viva para
vos fortalecer internamente, vos despertar e vos dar a
consciência da divindade que reside dentro de todos. E,
assim, a mente e a alma se libertarão ao atingir a
luminosidade do verdadeiro amor universal, da infinita
paz do universo. Grande será o dia quando vos direi:
“Bem-vindos sois, Meus filhos, porque regressastes à vos-
sa casa, ao vosso reino! De agora em diante, nós estare-
mos juntos para a grande Glória do Senhor!”

Todos têm o sagrado direito de viver em paz, com amor
e felicidade.

Não podeis ser juízes dos outros, porque só existe um
único juiz, que é o Grande Pai-Criador, e mesmo este
não julga porque nos ama, e quem ama não julga os ou-
tros: se julgar não ama.

Não deveis desesperar-vos, nem vos deixar enganar
pelos “mestres do caos”! Não percais mais tempo olhan-
do para as coisas externas (espirituais) a vós, enquanto
as internas estão esquecidas. Só os que olham e traba-
lham os seus veículos conseguirão chegar à salvação, à
libertação e à iluminação de sua alma, mente e coração.

Não espereis por salvadores e libertadores que, através
das ilusões, da grande maya que está solta no mundo,
vos prometem o céu, mas o céu deles não passa do pró-
prio inferno com uma capa ilusória de uma promessa de
salvação.

Mergulhai dentro de vós mesmos – lá está a vossa pró-
pria cruz, carregai-a e segui-Me, porque através da cru-
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cificação dos vossos desejos, paixões, ambições, ódios e
rancores, a vossa personalidade será crucificada na cruz
da redenção que está na alma. Depois de ascenderdes às
vossas almas, sereis salvos e libertos pelo Grande Pai-
Criador que reside em vosso espírito. Este é o único ca-
minho que podeis percorrer com segurança, onde
atingireis a vossa própria Luz. Só assim podereis dizer
com consciência: “Eu e o Pai Somos Um”, para a supre-
ma Glória do Sempre Eterno Ser.

Que meu Amor esteja com todos vós!

Aquele que está de volta como prometeu,
CRISTO-MAITREYA.

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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7. O TEMPLO INTERNO

Bem-aventurados os que buscam a Luz! Que a buscam
com o coração, com a alma, porque em verdade vos digo
que esses chegarão à Luz! Esses se fundirão com a Luz,
esses serão Luz!

Filhos da Luz, irmãos e companheiros do mesmo Ca-
minho!

É com grande satisfação espiritual que vemos o vosso
amor e a dedicação em despertar a vossa própria luz para
vos tornar canais conscientes da Luz. A humanidade está
precisando de muita Luz : Luz no coração, na mente, na
alma. Muitos estão confusos, dispersos, correndo atrás
de falsos valores, correndo atrás das inverdades masca-
radas de verdades, correndo atrás de fantasias dogmáticas.

Filhos da Luz! Sois templos onde Deus-Pai habita.
Deveis ser dignos Filhos do Divino Pai. Abandonai os
caminhos escuros, confusos, complexos, que só procu-
ram vos manipular, vos fazer escravos de idéias e ações
desprovidas do Espírito da Verdade. Como sabeis, tudo
o que vem do Espírito da Verdade vos leva à libertação,
vos leva à união, deste modo, deveis rejeitar tudo aquilo
que, em nome de uma pseudoverdade, vos divide. Al-
guns dizem que são os donos das verdades, e através dos
livros sagrados procuram manipular, em proveito egoís-
ta de alguns, as almas humildes que buscam a Luz.

Grandes transformações e transmutações estão se ope-
rando nos vossos templos internos – que são os vossos
corpos – e a Luz Crística está brilhando dentro de mi-
lhões de almas e corpos. A sede dessa água viva da Sabe-
doria, da Luz Universal, está levando muitos seres hu-
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manos a buscar a autêntica verdade, a Luz que liberta, a
Luz que une; não a verdade que divide, não a verdade
que aprisiona, mas sim a que vos liberta, que vos conduz
à Luz para expandir vossos sentimentos, vossa consciên-
cia, vossa mente e a vossa alma.

Todos somos poucos para levar o Espírito da Verdade,
a Luz da União e da Libertação àqueles que realmente
buscam a Luz, que querem servir à Luz e não se servirem
da Luz.

A divisão entre a Luz e as Trevas é muito tênue. Vigiai-
vos diariamente, a toda hora, a fim de que não ultrapasseis,
por descuido, essa linha tênue e sejais envolvidos pela
ilusão de estar servindo à luz e na verdade estar servindo
as forças das trevas, as forças da involução que procu-
ram dividir, destruir, impor pseudoverdades e, principal-
mente, verdades mortas do passado.

A Sabedoria Aquariana é libertadora e unificadora.
Ela não se impõe mas doa-se e cada um é livre para
assimilá-la ou não. Como disse há dois mil anos, o
Consolador vem para consolar os Espíritos e as almas
que sofrem na busca da Luz. O Espírito Santo, a energia
ígnea do Fogo Criador que vem do ventre da Grande Mãe
que é também a Terra, iluminará o coração e a mente de
todos aqueles que queiram chegar à Iniciação na Luz
Maior, se unirá a todos os que já vivem na Luz, servem à
Luz e procuram expandi-la a todos os irmãos que A bus-
cam.

Manifestar-Me-ei primeiro em espírito e em verdade,
em força, na força do Grande Pai, na força da Grande
Mãe para que vós e Eu sejamos Um no Filho Criador.
Estarei desperto, falando pelo Verbo de todos aqueles que
abriram os santuários do seu coração, da sua mente, da
sua alma, a fim de que na unidade da Luz sejamos Um
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Só, em Espírito e Verdade. Primeiro Eu serei vós e vós
sereis Eu, na unidade da Luz, na força da Luz, para que
na energia “Trina do Pai, da Mãe e do Filho” que somos
nós, possamos todos juntos criar uma nova civilização,
uma nova raça, uma nova humanidade, onde todos este-
jam na Luz, onde todos sejam almas iniciadas, porque a
Terra só poderá ser habitada por almas com um mínimo
de iluminação, que tiverem, pelo menos, a primeira grande
iniciação na Luz Maior. Por isso, o Fogo purificador e
transmutador está purificando, e purificará ainda mais a
Terra das forças involutivas que o homem criou; liberta-
rá as almas escravas dos corpos; trará mais uma vez o
espírito à carne e a carne não escravizará o espírito, como
hoje.

Muitos obreiros, almas velhas, espíritos iniciados,
iniciados na Terra, no sistema solar e em outros sistemas
estelares estão aqui, por todo o planeta, trabalhando para
que todos possam ter a sua oportunidade de chegar à Luz
e de ser Luz. Deveis aprender a ouvir com o coração, a
falar com o coração para que o Amor e o Cristo interno
possam se manifestar, para que o Meu Verbo possa tam-
bém ser o vosso verbo, na unidade do Espírito Santo, da
Força Ígnea que purifica, liberta, eleva e une, para que o
Pai possa mais uma vez despertar no Filho e para que
cada um possa conscientemente dizer também: “Eu e o
Pai somos Um” na Unidade Maior da Luz Cósmica.

Vós sois colunas do grande templo que estou cri-
ando em toda a Terra. Se a vontade do vosso coração, a
determinação da vossa mente e a ordem e a disciplina da
vossa personalidade assim o permitirem, em verdade vos
digo: vós sereis colunas místicas e energéticas do Tem-
plo que estamos construindo, em que o planeta será um
grande templo vivo e o vosso coração e a vossa mente
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serão seus santuários, onde se expandirá a Luz do Pai, a
Luz do Filho e a Luz da Mãe.

Assim, nessa Unidade Trina sereis Sacerdotes,
segundo a Ordem da Luz Dourada de Melquisedeque.
Que o Meu Amor Crístico fique no vosso coração, na
vossa mente e na vossa alma. Que a unidade luminosa
seja restabelecida dentro e fora de vós, com todos os vos-
sos irmãos e companheiros encarnados. Que possam to-
dos juntos levar a Luz da Unidade a todos.

Que o Amor, a Paz e a Luz brilhem em vós!

CRISTO-MAITREYA.

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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8. OS MOVIMENTOS
INTERNOS DE TRANSFORMAÇÃO

Quando o fogo abrasador da transformação in-
vade o espírito e a alma, há um grande movimento inter-
no envolvendo múltiplas energias e em várias escalas
vibratórias. Daí existe como que um remanejamento
energético nas atividades celulares e atômicas em torno
de um Princípio, que surge no oráculo sagrado do cora-
ção.

Este Princípio acelerador faz com que até elemen-
tos sangüíneos sejam alterados. A consciência e a vonta-
de voltam-se para os interesses da alma.

Dentro de um ser em transformação existe um Novo
Senhor, que não é mais a personalidade mas sim a
luminosidade e o profundo conhecimento embasados na
Centelha Divina. Assim, é como se no processo de insta-
lação de um rumo definido para a evolução, a consciên-
cia egóica ficasse rodando sobre si mesma, ao mesmo
tempo em que recebesse vibrações de energias, criando
um maior enriquecimento deste mesmo ego, elevando-o
tal como se tivessem decorrido mais dez ou vinte anos de
experiência para ele. O ego humano, neste caso, passou
por um alto processo que se pode chamar de fundição.

Para todo ser humano isto representa um momento de
difícil tradução, pois quando olha para si já não se reco-
nhece, vê-se sem as fantasias e vaidades que tanto o ali-
mentavam antes. Sente, além disso, maior sentido em sua
existência, e não é de estranhar quando se sente com muita
responsabilidade e no entanto sem rumo.

A nova direção surge na continuação do processo, pois
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fluirão as potencialidades e virtudes do espírito na alma,
e se unirão às adquiridas na vida atual para que haja o
cumprimento de uma maior realização, uma realização
plena advinda das necessidades da personalidade e da
alma, confluindo essas energias para uma só direção.

Será assim que um caminheiro, um obreiro, trabalhará
conscientemente nas tarefas que lhe cabem no desenvol-
vimento das energias aquarianas.

Muitos estranham este processo de transformação e
não conseguem se dar conta dele, sentem-se inseguros
no desenvolvimento de sua vida espiritual quando, na
verdade, estão passando pelo processo mais definitivo
nos passos rumo à sua realização espiritual.

Muitos dos processos pelos quais passa um caminheiro
da Senda Oculta11 são difíceis e intraduzíveis para a per-
sonalidade.

Com Amor,

SUTRA.

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.

11 A mesma coisa que Caminho da Luz.
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9. O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA

Um novo ciclo de expansão da consciência vem sur-
gindo na Terra, chegando aos santuários internos de to-
das as almas que, desde há muitas existências, vêm bus-
cando, pedindo e batendo às portas dos templos ocultos
iniciáticos a fim de serem admitidas nos mistérios meno-
res e maiores, como eram chamados na Antigüidade.

Um novo Governo Oculto do Mundo assumiu uma nova
administração na Terra. Muitos antigos ocupantes dos
diversos departamentos foram confirmados, outros remo-
vidos para novos departamentos que o novo ciclo está
trazendo, e outros departamentos foram entregues a no-
vos ocupantes, que já vinham se preparando para desem-
penhar novas funções no serviço universal.

Só agora é possível fazer transformações nos ciclos
evolutivos individuais e coletivos; não era conveniente
colocarmos determinadas linhas em movimento dentro
do governo oculto que estava já em fim de mandato.

A partir da Lua Cheia de Maio de 1991, o novo Senhor
do Mundo, agora ocupando totalmente esse cargo, é aque-
le que foi Gautama Buda. Antes, o cargo era ainda divi-
dido com o Grande Senhor da Luz Dourada, Sanat-
Kumâra.

O Senhor Sanat Kumâra há muito vem desempenhan-
do várias funções tanto na Terra como em Vênus, fazen-
do como que uma ligação cósmica entre estes dois plane-
tas e o Sol, como também com algumas constelações que
estão diretamente relacionadas com a Terra. Durante
muito tempo ainda, vai cuidar dos seus 343 “filhos espi-
rituais” que continuam na Terra para ajudarem a funda-
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mentar o novo Governo Oculto do Mundo. Ele ocupará
um alto cargo dentro da Grande Hierarquia Solar e, si-
multaneamente, continuará a ajudar a Terra até que o novo
governo oculto esteja completamente estruturado, firma-
do, e tenha conseguido implantar no mundo físico o Gran-
de Plano ou a Grande Obra, tal como o Mestre Zanon
transmitiu a H. R12 .

O Senhor Sanat-Kumâra ocupará agora o cargo de vi-
gilante (ou velador) silencioso. O termo “silencioso” não
deve ser interpretado como não dizer nada ou não inter-
ferir em nada, porque Ele se ocupará em elevar no “si-
lêncio” dos santuários internos da humanidade as Suas
maravilhosas energias douradas, colaborando com a Sua
vastíssima experiência com o Cristo no despertar e na
expansão da consciência crística dentro do ser humano,
expandindo e unificando a mente para que o Senhor
Gautama Buda possa melhor administrar a evolução na
Terra e ter autênticos canais mentais conscientes13 , por onde
a Hierarquia Oculta da Terra possa se manifestar e se
exteriorizar também no plano físico mais denso.

Assim, estão em curso grandes transformações que vêm
de dentro para fora, não de fora para dentro, como os
“gurus da confusão” pretendem.

Deveis olhar para dentro de vós e buscar a Luz que
sempre lá esteve, nos verdadeiros santuários do amor
(chakra cardíaco), nos santuários da mente (chakra
coronário), e no fogo sagrado da transmutação
(kundalini) no chakra fundamental.

Só através de um despertar da consciência, onde o

12 “O Governo Oculto do Mundo”, Henrique Rosa.
13 Todo ser humano tem múltiplos canais, faculdades superiores, sen-
tidos ocultos, vários rótulos para designar os meios de comunicação
com outros planos, mundos e dimensões.
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coração e a mente estejam em unidade com a trindade
interna desperta e manifestada, podereis ascender a ní-
veis superiores da vida e da evolução.

Muitos estão ligados a forças involutivas, pensando que
estão recebendo mensagens, ensinamentos e orientações
das forças evolutivas. Estando presos na sua própria tra-
ma, não conseguem distinguir a verdade da falsidade,
perderam a noção de onde vem a Luz e já estão chaman-
do a sombra de luz.

Tudo o que ouvirdes, virdes e lerdes deve passar pelo
filtro do vosso sentimento e intuição. Nenhum Mestre,
nenhum Ser de Luz dará informações que coloquem as
pessoas em pânico e que as desmotivem na busca da pró-
pria libertação, salvação e iluminação espirituais. Mui-
tos vos dizem que não é preciso fazer mais nada porque
todos estão “salvos”. Não vedes que esses são os “falsos
profetas e falsos mestres” que há dois mil anos vos disse
que apareceriam nos finais dos tempos!?

Há um grande ciclo se encerrando e um novo grande
ciclo evolutivo se iniciando, “um novo tempo”, mas, desta
vez, o Governo Oculto do Mundo é ocupado por almas
que atingiram a Luz Maior na Terra. Isto é mais impor-
tante e transcendente do que possais imaginar.

A humanidade está num Novo Despertar da Consciên-
cia; isto representa um aceleramento na evolução do pla-
neta que beneficiará todas as almas. Se quereis acompa-
nhar a evolução individual e coletiva unicamente através
dos livros antigos, não ireis compreender nada. A dinâ-
mica do Novo Governo Oculto é muito rápida, acompa-
nhando as energias cósmicas aquarianas que estão che-
gando à Terra e que, por sua vez, já são muito mais rápi-
das e transformativas do que as energias anteriores que a
Terra recebeu. Não queremos dizer que os livros mais
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antigos estejam errados; não, mas muitos estão ultrapas-
sados pela dinâmica da evolução que está se processan-
do na Terra.

Para acompanhardes conscientemente as transforma-
ções, que já começam a ser até horárias, tendes que des-
pertar e expandir as faculdades superiores da mente e li-
gar-vos à alma e aos vossos Mestres. Só a mente superior
e a alma conseguirão acompanhar e compreender a dinâ-
mica do novo despertar da consciência e do novo im-
pulso que o Governo Oculto do Mundo (com a ajuda de
outras Hierarquias Solares) está imprimindo à evolução
da Terra.

Através dos Meus verdadeiros canais mentais consci-
entes, dos Meus obreiros e arautos espalhados pelo mun-
do, como já venho fazendo, vos darei orientações e in-
formações para que todos aqueles que queiram e sintam,
possam se orientar rumo à sua própria luz interior para
atingirem a iluminação e a libertação espirituais.

Que o Meu Amor Crístico brilhe em vossos santuários
internos para que o vosso Cristo Interno possa ascender
e atingir a sua própria redenção.

Paz a todos os seres!

CRISTO-MAITREYA.

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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10. A NOVA LUZ

Uma Nova Luz começa a brilhar nos santuários do co-
ração e da mente do ser humano.

Um Novo Ciclo inicia-se, mais abrangente e mais trans-
cendente, em oitavas superiores às do ciclo passado.

Novos responsáveis por diversos departamentos do
Governo Oculto do Mundo estão, gradualmente, assu-
mindo seus cargos.

Pela primeira vez na história da evolução da Terra, um
espírito e uma alma da cadeia evolutiva terrena chega-
ram ao posto mais elevado deste sistema planetário, gra-
ças à luta e ao árduo trabalho dos verdadeiros iniciados
na Luz Maior que vêm se dedicando totalmente ao servi-
ço da evolução terrena.

Gradualmente o Senhor Sanat-Kumâra vinha transfe-
rindo suas funções para Mim, como Eu estava transfe-
rindo as minhas para o Senhor Maitreya.

Agora, tanto Eu como Maitreya já estamos totalmente
dentro das nossas novas funções, podendo assim, a Ter-
ra, como ser planetário, também receber uma nova inici-
ação e ascender no seu ciclo evolutivo. Com ela, todos
os seus “filhos terrenos” também podem subir mais fa-
cilmente uma oitava acima nos seus ciclos evolutivos
individuais.

Infelizmente, muitas almas, em vez de ascenderem,
estão descendo uma oitava abaixo nas suas evoluções.

A partir da Lua Cheia de Maio de 1991, a Terra assu-
miu finalmente o controle da sua própria evolução cole-
tiva, visto que seus filhos hoje estão ocupando todos os
cargos do Governo Oculto do Mundo.
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Uma nova mensagem e novos ensinamentos estão sen-
do, cada vez mais, abundantemente lançados no mundo
humano.

Estamos principiando nosso Governo da Luz Maior.
Nossos obreiros, os novos arautos espalhados pelo mun-
do, conduzirão todas as almas que o queiram ao Novo
Reino onde a paz, o amor e a fraternidade entre todos
serão os elos de união entre elas.

Todos precisamos estar unidos para possibilitar na ex-
pansão definitiva da Luz Crística em todos os santuários
cardíacos e nos santuários de todas as mentes, assim como
na expansão da Luz do Senhor Mahachoan (Paulo
Veneziano)14  no Santuário da Kundalini. Assim, vamos
fazer com que estas “três chamas sagradas” passem a ilu-
minar e a unir todos os seres humanos para purificar, su-
blimar, e transformá-los também em Luz. Então, todos
terão o Pai, o Filho e o Espírito Santo despertos, unindo
os eternos elos da vida divina.

Quem acredita e tem fé na Luz não teme as trevas!
Não podeis ficar parados nas vossas evoluções indivi-

duais esperando milagres e salvamentos fantásticos. As
forças que apregoam essas coisas só estão interessadas
em que cada um pare de buscar a Luz, pare de se subli-
mar, de se desenvolver e de evoluir. Elas não querem que
ninguém atinja a Luz Maior e seja livre, iluminado.

Todos podem chegar à Luz Maior e atingir a sua pró-
pria libertação e salvação. Não deis ouvidos às vozes do
caos e da confusão! Escutai a voz do Cristo interno que
fala no santuário do vosso coração!

14 Paulo Veneziano foi o grande pintor do século XVI, Paulo Veronese,
nascido em Veneza mas de origem alemã; também foi Plutarco (40-
120 d.C.).
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Captai, através das vossas almas, a Minha Luz Doura-
da que constantemente envio para todos a partir do Meu
coração planetário.

A Terra está entrando na Era da Luz e, no futuro, só
poderão habitá-la as almas que vivam na Luz, com a Luz
e para a Luz.

Não percais mais tempo agarrados às verdades mortas
que eram boas no passado. Precisais das verdades de hoje,
não das de ontem. Precisais de verdades vivas, daquelas
que possais experimentar e vivenciar com completa cons-
ciência.

Abri vossos corações, sentimentos, mentes e almas
para a Nova Luz, para que ela possa também vos trans-
formar em obreiros e arautos da Nova Luz. Todos os
iniciados, todos os Mestres e discípulos, inclusive Eu,
estaremos convosco, lado a lado, para ajudar cada um
a atingir a sua completa transformação e transmutação
na Luz, a fim de que também seja um Ser de Luz, um
Mestre.

Todos, um dia, se transformarão em Seres de Luz ou,
então, a Luz os transformará através da sublimação da
dor e do sofrimento.

Se desejais atingir a Luz, vos fundir nela para serdes
também Seres de Luz, para que seguir o caminho mais
longo da dor e do sofrimento?

Quem, voluntariamente, decide se transformar para
ser Luz consciente, individualizada e inteligente, se-
gue o caminho do amor, da união, da paz, da harmo-
nia, do equilíbrio, da alegria, da felicidade, da sabe-
doria e da fraternidade universal, ou seja, o caminho
do meio.

Que a Nova Luz ilumine vossas vidas e caminhos.
Que a Minha Luz Dourada esteja para sempre em vos-
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so espírito, alma, mente e coração.
Com todo o Meu amor universal.

Aquele que no passado foi
GAUTAMA BUDA15

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.

15 Gautama Buda (560-480 a.C.). É o Senhor da Luz Dourada, o Ini-
ciador Único, o atual governante da Terra. Segundo a tradição esotérica,
em vidas passadas foi Vyasa que fundou a religião dos hindus; foi
Hermes no Egito Antigo onde criou a religião da Luz; na Pérsia foi
Zoroastro (séc. VI. a.C.), que criou a religião do Fogo; na Grécia An-
tiga criou os Mistérios de Orfeu.
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11. O DESPERTAR DA UNIDADE

O verdadeiro Amor se encontra nas entranhas da Ter-
ra, nas entranhas de seus seres, quer sejam aquáticos,
intraterrenos, ígneos, etéricos ou humanos.

Despertar o verdadeiro Amor significa reacender a Luz
de todos os seres da Terra, e para isso é necessário traba-
lhar arduamente pela libertação da Luz. Também exige
rituais mágicos que perdurem enquanto esta Chama Viva
não estiver liberta.

Por outro lado, tem sido feito no mundo um outro tipo
de trabalho de sustentação, que é a reeducação espiritual
dos seres humanos através da conscientização pela expe-
riência e desenvolvimento pela vivência.

Porém, nenhum ser sozinho e apenas com a sua vivência
e experiência pode libertar a Luz das entranhas da vida e
acabar com a vida vegetativa dos homens deste planeta.

É necessário a união de seres. Mais do que a união
física entre os obreiros, é necessário a união de espíritos.
E para haver a união de espíritos é preciso que haja a
universalização das energias e não divisões, como tem
ocorrido.

As transformações cósmicas e solares fazem-se
gradativamente porque dependem da evolução dos seres
habitantes dos planetas.

Choro e rio pelo ritmo em que as transformações dão-
se neste planeta.

Choro, porque a maioria dos seres que buscam as mi-
nhas entranhas não alcançam a inteligência para que pos-
sam ser conscientemente meus filhos; só o são a nível
intuitivo.



66

Rio, porque já chamo a muitos filhos e filhas de irmãos
porque transcendem as fronteiras da razão pela busca
constante, pela luta e ação nos infinitos mundos, onde a
Luz é integração cósmica.

Esses meus filhos foram em mim gerados. Mas
desvirginaram o desconhecido e o saber. Esses são hoje
meus irmãos e dividem comigo a maternidade do mun-
do, por gerarem Luz, por criarem caminhos por onde a
Luz planta a vida e desperta o Amor.

A verdade sobre a vida só pode ser alcançada pela união
com o Todo. É o efeito da Unidade que revoluciona e
gera novas circunstâncias, assim como um novo contex-
to energético para a sobrevivência de uma grande mis-
são.

Se quiserdes fazer rituais para integrar todos os seres
vivos, fazei-os. Mas realizai-os também em vossos tem-
plos internos, senão de nada adiantarão.

É hora de preservar a suficiente energia que todos os
seres iniciados precisam para trabalhar as transformações
cíclicas. Isto, porém, só será possível se cada iniciado
trabalhar dentro de si mesmo as energias poderosas, a
fim de saber utilizá-las no momento certo.

Hoje, já não exerço mais o assessoramento, porque não
posso carregar em meu “ventre” os filhos que morreram
para a evolução terrestre.

Sou benevolente com todos os seres que não conse-
guem mais evoluir. Entretanto, já não os tenho como fi-
lhos, pois suas freqüências vibratórias já os dirigem para
outro planeta e em breve eles partirão.

Por isso, hoje me encarrego dos meus filhos verdadei-
ros e por eles tenho doado a Minha Luz, para que ela
atravesse as trevas da razão humana, porque como Mãe
sou predecessora da palavra do Verbo e preparo meus
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filhos para o grande sacrifício de Maitreya, sacrifício este
que não derramará sangue, mas que separará as linha-
gens, assim como o “joio do trigo”.

Choro pela partida de muitos, mas rio pela grandeza da
nova aurora que vai surgir.

Que todos os meus filhos espirituais reconheçam a sua
tão importante hora. A hora de reunir todos os esforços
para a batalha final.

Que todos os meus filhos possam libertar a sua própria
Luz Interna, a fim de que o verdadeiro Amor reine e a
verdadeira liberdade traga a Vida Real.

Que a Minha Luz crie em todos a eterna providência de
transformar o mal em bem, ou seja, de libertar a Luz para
sempre.

Com amor,

A GRANDE MÃE ÍSIS

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.
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12. LIBERTAÇÃO NA LUZ

Este momento cíclico da evolução da humanidade é
importante e crucial.

Múltiplas forças surgem diante de todos, muitas delas
adormecidas há milhares de anos, umas despertas pelas
ações negativas dos seres humanos, outras pela sede de
buscar a libertação e a iluminação; forças superiores e
ensinamentos que pareciam perdidos no tempo estão vol-
tando: uns ressurgem de longo tempo adormecidos e ou-
tros surgem pela ação cíclica da própria evolução plane-
tária e solar.

O ser humano está mergulhado neste turbilhão de múl-
tiplas energias, neste período de transição entre o mundo
velho que está morrendo e o mundo novo que está sur-
gindo; é que está sendo moldada a nova raça e a nova
civilização.

Este é o momento em que a união grupal é mais im-
portante do que as divisões habituais que as personalida-
des humanas sempre acabam por criar. Enquanto elas não
se fundirem completamente com a alma, enquanto hou-
ver divisão entre o eu inferior e o eu superior, estarão
impondo seu jogo de manipulações, por vezes inconsci-
entes, mas que não deixam de ser ações originárias da
sede de poder, através das quais desejam ser seguidas e
obedecidas.

Só deveis obediência à Presença Divina que habita em
vosso espírito, a “célula eletrônica divina” que cada um
representa do “Grande Corpo Místico do Grande Pai-Mãe
Criador do Universo”, em que presentemente todos evo-
luímos.
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A união entre todos os discípulos, mestres menores e
maiores, encarnados ou não, vai ser o ponto fundamental
para que o Grande Plano – que o Governo Oculto do
Mundo está totalmente dirigindo e coordenando – seja
finalmente implantado em todos os planos ou mundos e
dimensionais da Terra, para que possa realmente surgir o
Grande Avatar Grupal.

As Uniões Grupais serão a tal pedra angular – de que
o Senhor Mahachoan da Era de Peixes falava –a, para que
possa surgir a Grande Obra.

Estas uniões não podem estar alicerçadas nas ideologi-
as que as personalidades seguem, nem muito menos
dirigidas por elas, e sim dirigidas, orientadas e coordena-
das pela alma, iluminadas pela ação dinamizadora das
Forças Crísticas Solares que o Senhor Buda-Maitreya
está trazendo para o planeta e derramando misericordio-
samente por toda a humanidade, a fim de que todos os
erros e transgressões às leis kármicas sejam perdoados e
todos redimidos, para que assim o máximo de almas pos-
sa ascender à Luz Maior, nela se libertando e se realizan-
do em todos os níveis humanos.

“Os humildes (de coração, mente e alma) herdarão o
Reino dos Céus”, como está mencionado em muitos es-
critos antigos. A humildade é um estado de consciência
que todos aqueles que querem trilhar a senda oculta da
verdade e da Luz precisam conquistar. Não a humildade
fingida, mas aquela que está alicerçada nos corações mís-
ticos da própria alma.

A Chama Crística, que agora se transformou em Cha-
ma Trina pela ação dinamizadora do Buda-Maitreya, só
pode manter-se acesa dentro dos santuários cardíacos dos
seres humanos se as ações e corações forem humildes e
simples (“Os mansos herdarão o Reino dos Céus”).
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Proclamamos todos os obreiros, arautos e servidores
das Hostes da Luz a se unificarem, tendo como objetivos
a expansão da Luz no coração, na mente e na alma da
humanidade, sem impor nada através das personalida-
des, mas sim expondo através do Amor Crístico.

Deveis trabalhar em unidade pela Luz Crística para
ajudardes a tirar o “Cristo crucificado e morto”, que ain-
da se encontra nos santuários cardíacos da humanidade,
para que o Cristo Vivo possa renascer dentro de cada um.
Só assim poderá surgir no mundo humano a presença
Divina do Senhor Buda-Maitreya.

Deveis ensinar a quem não sabe a verdadeira vida es-
piritual consciente e seus mundos sutis.

Deveis dar de beber da água viva da verdade a todos
os peregrinos do Caminho Oculto que estão sedentos e
que sinceramente e honestamente a buscam.

Deveis religar aquilo que os homens desligaram, ou
seja, o antakarana, que unifica definitivamente os Eus.
Tereis de fazer o que as religiões não conseguiram e por
isso falharam e estão mortas. Não deveis esquecer que
religião para nós também é sinônimo de religar.

É hora de ajudar a  todos os irmãos, de modo que cada
um encontre o seu verdadeiro caminho espiritual, não o
caminho externo da personalidade, mas o caminho inter-
no de sua alma. Este é o verdadeiro caminho que todos
precisam reencontrar para continuar na sua caminhada.
Mas desta vez, com plena consciência e com os pés as-
sentados no mundo físico, e simultaneamente em todos
os planos e níveis planetários.

Ajudai para que cada um se transforme também num
obreiro, num arauto, num autêntico servidor da Luz Di-
vina, para que a evolução de todos possa ser dinamizada.

A melhor maneira de o conseguirdes não é através das
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vossas mentes intelectuais nem muito menos de vossas
personalidades, mas através da vossa Chama Trina
Crística, e por isso, através de vosso coração, dos chakras
cardíacos. Só o Amor Crístico luminoso conseguirá des-
fazer as barreiras, tirar os grilhões da escravidão dos
mundos humanos, libertar o ser humano da Lei do Karma,
dos desejos, paixões e vícios em que se deixou cair e
aprisionar.

Não deveis seguir os jogos intelectuais da mente racio-
nal, não deveis vos esquecer de que ela é a vossa parte
inferior da mente, que, por sua vez, é dominada ainda
pela personalidade humana. Deveis sim, seguir as orien-
tações da vossa mente superior, que é orientada pela vos-
sa alma, por isso há urgência em reabrirdes esse canal
mental que liga a mente à alma e que faz com que a per-
sonalidade seja sublimada, transformada e transmutada
em veículo da alma, como um dócil corcel branco que se
deixa conduzir pelo seu cavaleiro. Ele procede dessa
maneira porque sabe que seu cavaleiro o ama e sempre o
conduz aos melhores lugares, sempre o defende em caso
de perigo, alimenta-o devidamente e dele sempre cuida.
Por isso, quando o cavaleiro precisa do seu “corcel bran-
co”, este doa-se totalmente, e cavalo e cavaleiro são um
só rumo ao mesmo objetivo, porque o corcel confia to-
talmente que o objetivo do seu cavaleiro é o melhor para
ele. Isto é que é a unidade individual e coletiva que
precisais conquistar, alcançar e expandir à vossa volta.

Se quereis atingir a Luz e serdes também Seres de Luz,
todos os vossos espaços interiores têm de ser iluminados
pela Luz; não pode existir nenhum recanto interior que
não esteja mergulhado na Luz, e só podeis atingir isso na
unidade, porque enquanto estiverdes divididos interior e
exteriormente estareis fora da unidade, por isso, fora da
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Luz.
O amor é união. A união é Luz. Luz é sabedoria. A

sabedoria é experiência e vivência, e estas só podem ser
alcançadas pela entrega total, e só pode haver entrega
total se não existirem divisões interiores e exteriores.

Mergulhai totalmente na Luz para serdes também a
Luz, a fim de poderdes expandir a Luz, e assim serdes
também Seres de Luz. E quando tiverdes atingido este
estado evolutivo, surgirá dentro de vós um único objeti-
vo, uma única meta a ser alcançada, que é a de trabalhar
e ajudar todos os seres a chegarem também à Luz e mer-
gulharem na grande unidade de consciência luminosa e
inteligente para a Glória do Sempre Eterno Pai-Mãe
Criador Universal.

GAUTAMA BUDA.
(O Senhor da Luz Dourada)

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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13. O SER CRÍSTICO

Que o Cristo-interior desperte em vós para a Glória do
Eterno.

Que o Cristo-planetário desperte na Terra para a Gló-
ria do Eterno.

Que o Cristo-solar desperte no sistema para a Glória
do Eterno.

Que o Cristo-cósmico desperte no universo para a Gló-
ria do Eterno.

Na Glória do sempre Eterno Ser, criado e incriado,
manifestado e imanifestado, nós vivemos, nós evoluímos
e nos expandimos em direção ao Eterno Ser.

Glória àqueles que trazem no coração os sentimentos
do Cristo-interno!

Glória àqueles que trazem no templo interno de seu
coração a Chama Crística desperta e irradiante!

Glória àqueles que trazem manifestado em si a força
do Cristo-planetário!

Bem-aventurados os mansos de espírito e de coração!
Bem-aventurados os humildes de espírito e de cora-

ção!
Bem-aventurados os misericordiosos de espírito e de

coração!
Bem-aventurados os meigos de espírito e de coração!
Em verdade vos digo que estes pertencem ao Meu Rei-

no e viverão comigo no Eterno, para o Eterno e sempre
eternamente.

Nosso coração sangra, nosso espírito chora pela an-
gústia e o desespero dos que se perderam nos labirintos
da paixão, dos desejos inconsoláveis, na maldade de suas
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mentes doentias, no turbilhão de forças antagônicas à
evolução, à expansão do amor, da sabedoria e da Luz.

Vemos levantarem-se nação contra nação, irmão con-
tra irmão, e nossa visão do passado se realiza nos dias
que vão correndo nesta época.

Como gostaríamos de ter tido uma boa visão, como
gostaríamos de nos enganarmos na nossa descrição do
futuro! Mas as angústias do passado se ampliam no hoje,
nos terrenos da realidade.

Falamos e não nos ouviram!
Aparecemos e não nos viram!
Fizemos e não nos acreditaram!
Amamos e fomos odiados!
Pregamos a Paz e nos deram a guerra.
Pregamos a Fraternidade e expandiram a intolerância.
Pregamos a Luz e cultivaram as trevas.
Falamos de Sabedoria Divina e se agarraram ao co-

nhecimento materialista.
Falamos de ordem e espalharam a desordem.
Que fazer mais para aqueles que teimam em não nos

verem, em não nos sentirem, em não quererem expandir
sua própria Luz, sua própria consciência e compreensão?

Nada! Só o Eterno Pai poderá fazer algo.
Por isso nosso espírito chora e nosso coração sangra

espiritualmente.
Mas no Amor do Sempre Eterno Ser, todo amor existe

para ser doado. É necessária uma purificação coletiva
dos teimosos, dos cegos de mente, de alma e de espírito,
e para estes existirão sempre novas moradas na “Casa do
Pai-Eterno”, onde poderão continuar suas expansões cós-
micas e suas evoluções.

De novo voltamos à Terra!
E de novo reuniremos as “ovelhas” num mesmo “reba-
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nho”, num local marcado há muito pelo Pai Eterno. E
nesse local da “Terra Prometida”, desde a aurora dos tem-
pos, nascerão os novos homens, as novas mulheres e as
novas crianças do futuro, feitos com a Força do Eterno
Pai que sempre esteve e sempre estará junto aos seus
filhos, mas seus filhos não O conseguem ver.

As águas se agitarão, os ventos soprarão, a Terra se
agitará e o Fogo se soltará, assim como o homem, por
vezes, possuído por febre violenta se agita no seu leito de
morte.

A Terra está doente, possuída por tumores malignos
que corroem suas entranhas, agitam seus órgãos inter-
nos, e o Supremo cirurgião está pronto a extirpar o mal
que tanto aflige o seu corpo de manifestação física.

O derradeiro momento das visões de todos os profetas
está surgindo diante dos olhos daqueles que conseguem
enxergar além da ilusão da matéria, que conseguem afas-
tar o véu da “Deusa da Ilusão” para verem a realidade
dos fatos da época presente.

Erguemos as nossas vozes ao Sempre Eterno Ser para
pedir pelos aflitos, pelos que querem se erguer do loda-
çal do mundo humano e não conseguem; pelos que gri-
tam na escuridão por Luz, amor e paz; pelos que buscam
a verdade e não a conseguem encontrar; pelos que estão
perdidos nos labirintos da confusão humana da religiosi-
dade e não conseguem encontrar a saída.

Expandimos a nossa Luz Interna, o nosso Amor
Crístico, a nossa Paz interna, a nossa Harmonia e a nossa
Fraternidade para virem a nós os humildes, os mansos,
os meigos, os misericordiosos de espírito e de coração.

Erguemos das tumbas da escuridão humana os luzeiros
do amanhã.

Arrancamos da escuridão dos desejos os Mestres do
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amanhã.
Expandimos a consciência, a compressão e a própria

Luz para que os seres humanos se tornem livres.
Erguemo-los acima da tempestade humana.
Erguemo-los acima do conhecimento humano.
Erguemo-los acima dos aparentes valores humanos.
Não vos deixeis impregnar pela ilusão do mundo pre-

sente! Não vos deixeis impregnar pela aparente verdade
que os doutores do conhecimento humano dizem pos-
suir.

O futuro é feito de coisas novas e não de coisas velhas.
Do passado recolhemos o melhor da sabedoria alcançada
pela experiência, pelo sofrimento e pelo amor, não para
copiar mas para ampliar na direção dos novos ciclos e na
nova dimensão que está surgindo na Terra.

O novo ser humano é Eterno, conhecedor do passado e
do futuro. Manipulará as forças internas da mente, do
coração, da alma e do espírito para a manifestação do
imanifestado Pai Eterno. Então, como diz a velha profe-
cia: “e os deuses voltarão a viver no reino dos homens”.

Vós que ledes, vós que meditais nas nossas palavras,
vós que nos sentis, penetrai bem em nosso Ser Crístico,
deixai vosso Cristo-Interno se manifestar e tocar o nos-
so. Assim, na nossa unidade eterna, nós viveremos para
o Eterno e com o Eterno Ser.

Nossas palavras são simples e profundas ao mesmo
tempo, elas se dirigem a todos os caminheiros, a todos os
que buscam a Luz Interna, para que estes saibam para
onde ir, onde buscar e onde beber a sabedoria da fonte
eterna do Divino Pai.

Através da consciência espiritual de nosso discípulo,
nosso irmão, amigo e companheiro, manifestamos as
nossas palavras, a nossa vibração, a nossa Luz, o nosso
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Amor, para que todos se unam, todos trabalhem nas suas
consciências e ajudem a despertar o Ser Crístico dentro
de cada um.

Estamos no mundo para salvar o mundo e todos os que
de alma e espírito querem se salvar.

Infelizmente são “muitos os chamados à carne e pou-
cos os escolhidos de espírito”, porque poucos foram os
que trouxeram o espírito à carne e muitos os que levaram
a carne ao espírito.

Muitos são os que sofrem na carne e amam em espíri-
to. Silenciosos nos atos, ocultos na caridade, simples na
humildade e fraternais no coração.

Os dados lançados pelo homem sobre o manto da hu-
manidade marcaram o destino de muitos dos seus irmãos.

No julgamento do “filho do homem”, muitos condena-
ram a humanidade à crucificação de suas almas e espíri-
tos.

Este é o momento final em que o juiz é réu simultane-
amente, e se julgará a si próprio.

Este é o momento em que os valores reais e autênticos
das eras passadas se levantarão de suas tumbas para pe-
direm contas do presente aos que deveriam expandir, mas
cristalizaram os valores do espírito planetário.

Aos que dizem terem a tradição oculta e a perderam;
aos que deveriam ser os sacerdotes da Luz e da Sabedo-
ria e o são das trevas e da ignorância: eis a hora! Eis o
momento!

E de repente tudo se silenciará, tudo parará por um lapso
de tempo. É o grande momento onde todos, sem o sabe-
rem, chorarão e não conseguirão conter as suas lágrimas.

Senhor, faça-se a Tua vontade e não a nossa!
Perdoa aos Teus filhos, nossos irmãos. Eles não sabem

o que fazem!
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Colocamo-los nas Tuas misericordiosas mãos para que
todos possam também entrar no Teu Divino Reino.

Aquele que voltou como prometeu,

CRISTO-MAITREYA.

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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14. A LINGUAGEM DA NOVA ERA

Á medida que as novas energias têm sido plasmadas
em todo o planeta, atingindo todas as almas que anseiam
por alcançar a sua libertação, uma nova linguagem tem
surgido, formando assim uma corrente energética com
tendência a renovar todos os sistemas da humanidade.

A renovação faz-se de dentro para fora e de cima para
baixo, e está sendo trazida pelo Novo Cristo Solar. Es-
tas novas energias atingem a alma para que dela venha
uma nova forma de viver no mundo, ou seja, trazem os
sentimentos elevados da essência Divina à personalida-
de, para assim transformá-la, renová-la e elevá-la. Por
isso, aqueles que trilham os caminhos da senda espiritual
sentem a transição através dos conflitos que a personali-
dade apresenta no dia-a-dia, entre a velha e a nova lin-
guagem.

A insatisfação crescente dos Filhos da Luz deve-se ao
fato de a linguagem da alma vir gradativamente tornan-
do-se mais consciente em si próprios, no meio de um
mundo externo de valores ultrapassados, onde impera uma
linguagem arcaica.

Amados! Sabeis que estais sendo renovados e vossas
mentes inovadas. Não percais a oportunidade desta in-
tensa transformação!

Sede coerentes com a linguagem dos vossos sentimen-
tos mais profundos, a linguagem do vosso Eu Maior!
Transmutai as vossas insatisfações! É hora de renovar-
vos definitivamente, deixando de lado as identificações
com o mundo velho.

Hoje busca-se muito mais o contato com a natureza por-
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que nela as novas energias provocam uma Grande Unida-
de Interna, e os seres humanos têm sede destas energias
dentro de si mesmos para reestruturarem o seu universo
interno. As energias da natureza alinham e equilibram o ser
humano, sintonizando-o com sua própria essência, levan-
do-o a uma unidade com o seu Eu Maior. Esta unidade
com a natureza já está dentro de mais de um terço da huma-
nidade.

É preciso integrar as linguagens da alma e da persona-
lidade através de uma constante auto-avaliação das atitu-
des, separando assim o “joio do trigo” dentro de cada
um.

Para que a transformação interna ocorra, é preciso
muita vontade e muita persistência a fim de que a direção
seja clara, os objetivos nítidos e a consciência possa se
ampliar para além dos limites físicos.

A insatisfação se transformará em satisfação quando
puderem ser exteriorizados os sentimentos inovadores da
alma fundamentados no amor universal.

Esta ação moverá montanhas e criará no plano huma-
no uma Nova Vida.

Portanto, todos os caminhantes da senda oculta devem
refletir nestas nossas palavras e criar a Nova Realidade
através da exteriorização do Amor universal e da Unida-
de Maior, permitindo deste modo que o Verbo renove a
face da Terra.

Conforme já foi dito:
“E o Verbo se fez Carne e Habitou Entre Nós...”

KOOT HOOMI.

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.
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15. O CRISTO INTERNO

Percorri caminhos sem fim.
Busquei a verdade em todos os lugares.
Sofri, chorei e ri.
Entrei e saí dos templos feitos pelos homens.
Me entreguei de corpo, mente e alma ao Pai.
Me doei totalmente para ajudar na salvação da huma-

nidade e Me pregaram numa cruz.
Hoje, eu trago a Luz para ajudar a Humanidade a se

libertar da sua Cruz.
Mas o ser humano continua preso à sua cruz. Adorais

um homem ensangüentado pregado numa cruz, em vez
de seguirdes o exemplo desse homem que, através da Sua
própria cruz, ascendeu à Luz e tornou-se também Luz.

Deveis libertar-vos da cruz que carregais em vosso
coração, mente, consciência e alma, libertar-vos dos ape-
gos à vida material, dos vícios e desejos inferiores; ex-
pandir os vossos sentimentos, sensibilidade, compreen-
são, mente e alma para que, também como eu, possais
ascender à Luz do Pai Criador para serdes a Luz do mun-
do, iluminando o coração, mente e consciência dos seres
humanos, que teimam em percorrer os caminhos escuros
de suas personalidades e vidas humanas.

Deveis olhar bem para dentro de vós, não para a vossa
cruz, mas sim para a Luz do Pai Criador que também está
em vós.

Trabalhai na vossa transformação interna, pois só atra-
vés da sublimação atingireis a Luz do Pai para expandirdes
a Sua Luz sobre esta humanidade tão carente de Luz.

Necessitais atingir a unidade interna para depois
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entrardes na Grande Unidade de Consciências Lumino-
sas Inteligentes.

O Senhor Maitreya (o Cristo) está gradualmente se
aproximando cada vez mais da humanidade, descendo,
como prometeu, aos mundos das formas humanas16  para
trazer a Nova Força do Cristo Solar, para que depois,
todos juntos em volta Dele, possamos trazer as Energias
do Cristo Cósmico. Assim, poderemos criar “um novo
céu e uma nova Terra”, como o profeta João viu na sua
visão espiritual.

Deveis libertar o Cristo que está ainda crucificado no
vosso coração e na vossa mente, a fim de que a consciên-
cia crística desperte e liberte-se em vós para atingirdes a
redenção e ajudardes a erguer a Nova Obra que o Gover-
no Oculto do Mundo está implantando na Terra. Assim,
ela poderá voltar ao seu equilíbrio para que haja harmo-
nia, paz, justiça, amor e fraternidade entre todos os ho-
mens.

Não oreis com a mente racional desprovida do autênti-
co sentimento da alma. Orai sim, mas com o vosso cora-
ção, que contém a fé verdadeira da alma e não os interes-
ses materialistas das vossas personalidades.

Cuidai de vossos corpos, sublimai-os; eles são os au-
tênticos templos vivos onde, nos santuários cardíacos e
mentais, estão o Filho de Deus e o Divino Pai. Quando
os dois se fundirem, O Filho (chakra cardíaco) e O Pai
(chakra coronário), ambos serão Um; assim também
podereis conscientemente dizer como eu: “Eu e o Pai
Somos Um”.

Enquanto não atingirdes o Uno em vós, estareis sem-

16 No esoterismo, os mundos das formas humanas são três: forma físi-
ca, forma astral e forma mental inferior.
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pre divididos nos opostos, gerando conflitos, sofrimen-
tos, amarguras, dores, ilusões e apegos às coisas materi-
ais.

Só a verdade interior que está em vós, na alma e no
espírito, poderá vos conduzir à libertação e à salvação.

Não deveis seguir vossos livros ao pé da letra; eles
podem vos levar à libertação ou ampliar a vossa escravi-
dão.

Procurai o Pai e o Filho em vós para também serdes o
Cristo para a Glória do Pai Eterno.

Deveis abrir vossos santuários internos e libertar o
Cristo da vossa cruz, para que através de vós e de vossos
chakras cardíacos e coronários a Nova Força Crística
Solar possa iluminar os caminhos escuros da humanida-
de.

Este é o momento em que precisais vos conscientizar
de que vossos corpos são os verdadeiros templos vivos
do Cristo. Tendes de penetrar em vossos santuários in-
ternos, limpá-los, sublimá-los para que, sobre os altares
do coração, da mente, consciência e da alma, possa final-
mente ser oficiada a última cerimônia em que, da comu-
nhão com o Filho que sois, se inicie a fusão definitiva
com o Pai, que também é o vosso espírito. E assim sereis
Unos no Filho e no Pai com a Força do Espírito Santo,
para que a Luz volte a habitar todos os corações, mentes
e almas da humanidade.

Vós sois a Nova Luz do mundo! Este só terá Luz atra-
vés do vosso espírito, alma, mente, consciência e senti-
mento.

Vós sois importantes, porque cada ser é como uma cé-
lula viva do novo corpo místico do Cristo-Maitreya. E
sem que estas células estejam unidas pelo amor univer-
sal e pela Luz Interior da alma, o Cristo ficará quase im-
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possibilitado de surgir também no mundo da forma físi-
ca.

Mergulhai dentro de vós e libertai o Cristo da cruz!
Fazei com que o vosso Cristo-Interno volte à vida e vos
conduza, vos ajude – através do serviço amoroso aos
vossos familiares, amigos e companheiros – a tirar o Cristo
Interno da cruz.

Uma Nova Luz Crística está descendo sobre este pla-
neta e sua humanidade para que o Cristo Interno de cada
um seja libertado, possibilitando assim a vossa redenção
e iluminação espirituais, a fim de que também a Luz Di-
vina volte a habitar em níveis conscientes o coração, a
mente e a alma de todos os seres que habitam esta escola
evolutiva planetária.

Que a Luz do Cristo ilumine vossas vidas e caminhos!
Com todo o meu Amor Crístico, Aquele que no passa-

do chamou-se,

JESUS.17

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.

17 Segundo Alice Bailey “foi: Joshua, o Filho de Nun. Apareceu na
época de Esdras (458 a.C.) como Jeshua e Apolônio de Tiana (97
d.C.).
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16. A CONSCIENTIZAÇÃO
DO DISCÍPULO

O ato de despertar a Luz Divina e expandi-la é um
processo que se funde simultaneamente com todo o
movimento da vida Cósmica no universo e com o Cri-
ador.

Sementes de Luz trazidas ao mundo da manifesta-
ção física, através da consciência superior, espalham
a Luz dentro do micro-universo que são os corpos fí-
sicos, trazendo a aceleração das energias de todas as
células, moléculas e átomos.

Se a vontade vinda da alma e do espírito é firme e
passa para a personalidade, as energias superiores co-
meçam a percorrer todo o corpo físico, sintonizando
gradativamente a freqüência vibratória num só ritmo,
o ritmo da chispa divina.

Assim, a chamada purificação necessária a cada dis-
cípulo da Luz Maior depende muito da conscientização
do mesmo a respeito daquilo que ele considera evolu-
ção para si, para sua mente e seus corpos.

Sem a verdadeira conscientização de seu lugar no
mundo físico, de sua função no “Caminho da Luz
Universal”, um discípulo não consegue se transfor-
mar e atingir a sua Liberdade, nem a sua Unidade com
o Criador.

O verdadeiro discípulo caminha com completa lu-
cidez e consciência da direção para onde a Luz apon-
ta e não olha para trás, porque sabe que a evolução
compreende a cada dia um renascer para mundos e
universos de compreensão diferentes, onde sua alma
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18 Koot-Hoomi (séc. 19 d.C.): foi o faraó Amenofis III, (séc. XIV a.C.),
pai de Akhenaton; foi Pitágoras  na Grécia Antiga (séc. V-VI a.C.), S.
João e S. Francisco d’Assis (1182-1226 d.C.).

e seu espírito transitam em nome do Amor Maior
Universal no ritmo primordial e na velocidade da Luz.

KOOT HOOMI.18

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.
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17. O CAMINHO DO DISCÍPULO

Quando um discípulo tem desperto em seus santuários
místicos o seu Sol espiritual, toda a sua estrutura física
interna passa por graduais transformações até culminar
num equilíbrio mais definitivo em todos os níveis. As
transformações são de caráter energético e atingem to-
dos os níveis da matéria, bem como todos os níveis da
consciência física, ou seja: consciente e inconsciente.

O que um discípulo deve fazer nas diversas etapas
transformativas é questionar-se sobre as suas ações, há-
bitos, vícios e comportamentos afetivos, as suas idéias,
os seus conceitos e preconceitos, a fim de melhor apro-
veitar o processo para conhecer-se e renovar-se.

Nestas etapas, o discípulo vive em conflito consigo
mesmo, busca dentro de si respostas e nem sempre con-
segue se desprender dos mesmos para assimilá-las. Nes-
tes momentos, deve recorrer aos Mestres e companhei-
ros espirituais que o assistem, e humildemente abrir-lhes
o seu coração expondo a rede de sentimentos que o blo-
queiam, porque o Mestre conhece o seu discípulo e tem a
missão de libertá-lo de todas as amarras ao seu desenvol-
vimento espiritual. O Mestre sabe bem como criar condi-
ções para que o seu discípulo se desprenda de suas pró-
prias dificuldades.

Todo discípulo que pretende – com sinceridade de alma
e de espírito – servir à Luz, não deve fechar-se dentro do
casulo do orgulho pessoal, porque ele não é perfeito para,
sozinho, trilhar o caminho luminoso que lhe foi destina-
do. Todo discípulo é um aprendiz constante e deve hu-
mildemente reconhecer quando precisa da ajuda dos seus
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companheiros dos outros planos ou de especialistas no
plano físico. De nada serve ser doutor de si mesmo se
a doença em questão necessita de vários especialis-
tas.

Quem se fecha em si mesmo impede que todas as res-
postas que vêm da alma e do espírito cheguem à consci-
ência, perdendo a oportunidade de evoluir porque vive
dentro das faixas restritas do entendimento racional. Todo
aquele que serve à Luz no plano físico precisa sempre da
ajuda dos Seres de Luz para melhor identificar as dire-
ções que deve tomar em situações que envolvam uma
renovação interior, e deve aprender a saber pedi-la.

O discípulo que não quer se renovar pouco avança na
Senda Oculta, pois, com o passar do tempo, o bloqueio
individual não lhe permitirá vislumbrar os novos ho-
rizontes que se abrirem para o seu caminho.

Dos mundos de manifestação, o mais complexo é o
plano físico por causa da cisão que foi feita entre mente e
corpo, intelecto e espírito. Nesta cisão, a humanidade, de
um modo geral, criou valores muito superficiais para a
sua evolução, e através desses valores é que a personali-
dade formou-se, ou seja, está completamente vazia de
propósitos reais dentro da evolução verdadeira da vida
humana. Mas esses valores superficiais – e até mesmo os
padrões de comportamento dos seres humanos em geral
– são muito primitivos e acabam criando consciências
totalmente condicionadas às infantilidades, bloqueando
de todas as formas a verdadeira maturidade da personali-
dade. Assim, nenhum ser humano pode julgar-se tão cons-
ciente para equilibrar sozinho os valores da alma e espí-
rito com os valores da personalidade, porque a
primitividade da consciência física não lho permite. So-
mente aquele que tem o coração aberto e que é capaz de,
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sincera e insistentemente, buscar a união da alma com a
personalidade e a ligação consciente com o Mestre, en-
frentando todas as transformações internas que lhe são
necessárias para a real união, poderá alcançar a meta.

Os candidatos a discípulos, em sua maioria, gostam de
se iludir achando que por contatarem os Seres de Luz,
por terem sido chamados, estão em maior equilíbrio do
que os outros que não os contatam. Mas como disse, é só
uma bruta ilusão, pois muitas vezes perdem a possibili-
dade de serem os escolhidos, uma vez que nem conse-
guem conduzir seus próprios passos.

Esta mensagem é um alerta a todos os discípulos da
Luz, porque muitas transformações mundiais estão por
vir, e sabemos que muitos discípulos na hora de assumi-
rem uma posição madura perante suas verdadeiras tare-
fas espirituais regredirão emocionalmente e ficarão es-
tagnados nos seus bloqueios, sem condições para cum-
prir o que lhes competirá, devido ao choque emocional a
que estarão sujeitos. Por isso mesmo, alertamos para
aprenderdes desde já a reconhecer vossas próprias fragi-
lidades e limitações emocionais, trabalhando-as
gradativamente e transmutando-as a fim de, consciente-
mente, eliminá-las em nome de uma maior expansão in-
terna individual e espiritual.

Envio-vos as energias amorosas necessárias, a fim de
que possais abrir os vossos canais de compreensão inter-
nos.

Com todo o meu Amor universal,

LANTO.19

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.
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19 Lanto. Conhece-se muito pouco deste Mestre; consta que foi o Gran-
de Imperador Amarelo na China. Já foi Mestre do segundo raio e é um
dos futuros Cristos Planetários.
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18. AOS NOVOS
MENSAGEIROS DO CRISTO

Na face daqueles que hoje oram em alma e espírito
pela humanidade transbordam lágrimas por verem ainda
tão obscuro o futuro do ser humano.

Também na face destes mesmos que oram em alma e
espírito está o brilho de uma esperança sem limites,
advinda da força do Espírito Santo.

Irmãos e irmãs:
É com carinho incalculável que me dirijo a todos vós

para vos dar o meu testemunho e para que a minha expe-
riência vivida um dia na carne possa vos servir.

Há dois mil anos, também a humanidade foi preparada
para a vinda de Maitreya. Muitos irmãos maiores servi-
ram à humanidade por amor universal e prepararam os
caminhos ocultos por onde a energia crística devia cur-
sar o seu trajeto.

A maior prova que tínhamos da chegada de Maitreya
estava em nossos corações, pois, naquele tempo, os obs-
táculos eram grandes demais, as forças contrárias de ação
tinham mais peso em nossa caminhada, eram ameaças
visíveis e sempre estavam muito perto.

Jesus não podia dividir conosco todas as instruções que
recebia porque em toda parte estavam os traidores e a
própria personalidade de todos nós era mal preparada,
formada e instruída pelo medo inerente à opressão da-
quele tempo.

Nossas instruções aos companheiros que trabalhavam
em outras regiões eram, na maioria das vezes, impedidas
de chegarem a seus destinos.
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Mas mesmo assim, a ação de Maitreya foi maior e abar-
cou todas as almas, dando-lhes a chance de despertarem
seus corpos de manifestação, ou seja, suas personalida-
des.

Maitreya esteve no meio de nós e nos tocou com a Sua
Luz do Amor-Sabedoria. Nossos espíritos e nossas al-
mas ficaram marcados por tamanha bem-aventurança.

Mesmo não tendo compreendido e assimilado, a hu-
manidade daquela época não foi mais a mesma após a
passagem deste Grande Ser.

Eu sentia meu coração arder em chamas e minha alma
se rejubilava. Porém foram grandes os momentos de dor
quando vi seres humanos desviando o seu destino de
glória, trocando-o por abismos incalculáveis.

Eu chorava e sofria, sentia a angústia em meu espí-
rito pelos irmãos que preferiam cegar a própria alma
a enxergar a verdadeira Luz de suas essências.

Verdadeira era a minha fé, por isso tornei-me um ho-
mem sofrido e, contudo, persistente. Muitas vezes sen-
tia-me num mundo estranho como um habitante perdido,
sentia-me isolado porque via irmãos praticando grandes
injustiças para com os outros e para com suas essências
divinas.

Foi somente o Fogo Consolador do Espírito Santo que
nos manteve Fortes. O Fogo abrasador do Espírito Santo
derrubou as nossas máscaras, queimou os nossos
desequilíbrios, pondo-nos diante de nós mesmos e de
nossos próprios caminhos.

A Luz do Espírito Santo manteve intactos os meus san-
tuários internos e derrubou todas as minhas vaidades e
inseguranças.

O Consolador deu-me a sua “espada e o seu escudo” a
fim de que minha essência fosse intocável às sombras



95

daquele tempo.
E eu consegui manter-me Forte e seguir adiante, con-

segui ser um dos archotes e proteger, como um elo de
uma corrente forte, as jóias espirituais que nos foram
confiadas.

Também vós, os Novos Mensageiros do Cristo,
conseguireis ir até o fim se mantiverdes o sincero desejo
de serdes os veículos da Luz do Grande Filho.

Se entregardes os vossos corações com fé e amor, en-
tão o Cristo poderá agir através de vós, e como instru-
mentos Dele levareis convosco a Nova Luz do Mundo a
muitas almas e espíritos.

Tende confiança na Luz do Espírito Santo e prossegui
na senda por todos aqueles que nela não podem mais
prosseguir.

Acendei a Luz do Cristo em vossos corações para to-
dos aqueles que não mais o podem fazer.

Sede firmes porque o mundo está para receber uma
Nova Força, e se vós não estiverdes sintonizados em nome
de todos os seres viventes, a vida neste planeta perderá o
seu sentido.

Pensai somente nos valores do espírito e de vossas al-
mas.

Não vos preocupeis demasiado com os valores do mun-
do físico.

Sede em Espírito e Verdade os herdeiros da Nova Cha-
ma Crística.

Sede sementes a germinar em solos áridos, mas
germinai! A força da essência divina está convosco.

Sede uníssonos com o Pai, com o Filho e com o Espíri-
to Santo.

Trabalhai pelo vosso aprimoramento espiritual e sede
os renovados Filhos da Luz.
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Deixai sim, que a Luz do Cristo-Maitreya faça morada
em vós a fim de que a vossa vida seja um constante re-
nascer e uma freqüente renovação.

Vossos espíritos não encontrarão sentido nesta atual
trajetória se não for para cumprir os altos objetivos a que
estão destinados.

Deveis refletir muito no sentido de vossas existências,
pois é desta forma que conseguireis identificar os reais
valores de vossas almas e espíritos, a fim de que possais
estar cada vez mais unidos a todos os seres deste sistema
que, em espírito e verdade, também estão se dirigindo
para uma Nova Aurora.

Com todo o meu amor universal,

KOOT HOOMI.

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.
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19. MENSAGEM A
TODOS OS DISCÍPULOS

Considerando as novas energias que este sistema pla-
netário tem recebido no advento de uma Nova Era, e con-
siderando que sois os novos archotes, os portadores da
Luz transformativa aquariana, vimos vos conscientizar
de vossas atuais diretrizes enquanto portadores da verda-
deira ação luminosa.

Conforme tendes consciência, as grandes transforma-
ções neste planeta, desde a última Festa de Wesak (1991),
têm sido aceleradas dia após dia, minuto a minuto. Tanto
que recebestes em vossas consciências ou mesmo em
vossas almas e espíritos o alerta para acelerardes vossos
trabalhos individuais. Antes da Festa de Wesak vínha-
mos alertando-vos quanto aos vossos dispersamentos, às
falhas e às interferências de vossas personalidades. Mui-
tas foram as recomendações e as instruções. Desta for-
ma, estivemos colocando-vos a par das ações do Buda-
Maitreya e da obrigatória separação do “joio do trigo”
nesta humanidade.

Hoje vimos comunicar que também está sendo feita
uma seleção de discípulos, ou seja, precisamos cada vez
mais de discípulos conscientes e coerentes com o traba-
lho para o qual estão destinados. Já não podemos esperar
pelos retardatários e pelos que se julgam fracos e impo-
tentes.

Tivemos de abrir mão de todos os discípulos que esta-
vam brincando com as forças superiores, apenas procu-
rando beneficiar-se delas, sem primarem por um mínimo
esforço pessoal para o auto-aperfeiçoamento e a evolu-
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ção pessoal.
Temos que, mais uma vez, insistir em conscientizar a

todos de que o trabalho que vem desenvolvendo a Hie-
rarquia é muito sério e nele está em jogo o progresso
evolutivo, não só dos habitantes da Terra, mas de milha-
res de outros seres provenientes das mais diversas esca-
las evolutivas. Além disso, queremos que todos saibam
que a vida é um processo dinâmico e que o rumo natural
da mesma é avançar, ir para a frente.

O tempo que todos os discípulos aceitos e iniciados
tinham para se preparar acabou. O momento é de ação
expansiva. Cada célula do novo corpo místico planetário
está em processo transformativo, interna e externamen-
te.

O que tem acontecido é que muitos daqueles que
encarnaram para missões, neste atual processo planetá-
rio, estão se movendo através de suas mentes fechadas e
de suas ações retrógradas. Não estão acompanhando as
mudanças, as inovações e as transformações que ocor-
rem no mundo. Estão presos a seus egos, limitados pela
personalidade e valorizando o passado, olhando para o
passado e agindo de acordo com ele.

Entretanto, o momento é de intensa transformação. O
passado já serviu o suficiente como experiência e agora é
chegada a hora de todos os que podem, conscientemen-
te, trabalhar com a Grande Hierarquia, reformular os va-
lores da personalidade, principalmente os emocionais, e
procurar caminhar para a frente visando trazer para o pla-
no físico toda a bagagem espiritual recebida na alma e no
espírito ao longo das vidas passadas.

É hora de todo discípulo aceito libertar-se de seus gri-
lhões, principalmente os criados na presente existência.

É hora de todo iniciado fundir-se definitivamente com



99

a “Grande Unidade de Consciências Luminosas Inteli-
gentes”20 , introduzir no plano físico as verdadeiras dire-
trizes aquarianas, aproveitando todas as oportunidades
para incluir na prática cotidiana a verdadeira ação
aquariana, a verdadeira linguagem aquariana.

A todos os discípulos aceitos e iniciados foi dada a
opção de escolher, e pela escolha se compromissaram ou
com a evolução ou com a involução, através do juramen-
to feito por suas almas ou pela omissão das mesmas.

Agora cabe a cada um posicionar-se devidamente de
acordo com as novas diretrizes aquarianas. O Senhor
Buda-Maitreya (O Cristo) está avançando em sua mis-
são e trazendo muitos outros seres para trabalhos de apoio.
Muitas hostes angélicas passam a aproximar-se com mais
freqüência dos seres humanos, fazendo com que as ener-
gias crísticas cheguem a cada um com muito mais força.

Esferas de Luz estão transmutando as energias
piscianas, criando novas tônicas e dando acesso a muitas
transformações mundiais que antes estavam bloqueadas
pelas energias de cristalização.

A dinâmica da Grande Hierarquia agora está direcio-
nada muito mais para a ação, e por isso muitos discípulos
aceitos e muitos iniciados estão posicionados em várias
funções-chave no âmbito mundial, com autorização para
atuar em prol de transformações reais que propiciem no-
vos modos de ação aquarianos especificamente, levando
assim a humanidade a posicionar-se também para gran-
des mudanças.

Os Reinos Angélicos e dévicos aderiram ao tra-

20 Na nossa época também é conhecida por: Grande Hierarquia, Hie-
rarquia Oculta, Hierarquia Maior, Governo Oculto do Mundo e Gran-
de Fraternidade Branca.
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balho de Maitreya e estão trabalhando muito mais agora
com a Hierarquia terrestre, a fim de que um dia venham
a unir-se com o reino humano.

Todos os mestres de Luz estão incentivando seus
discípulos a dinamizarem suas ações, objetivando a pró-
pria expansão individual em ações práticas em vez de
atitudes passivas e silenciosas.

Já não há mais tempo para as contínuas ações si-
lenciosas da Era de Peixes. O momento agora é de ação.

Todo aquele que representa a Hierarquia Oculta no pla-
no físico terá de agir como tal, sem subterfúgios, sem
grandes teorizações e sem máscaras, praticando e incen-
tivando os princípios que regem a Nova Era.

Todo verdadeiro discípulo deve estar atento às suas
ações diárias e questionar os seus verdadeiros desígnios
para agir de acordo com os mesmos.

Nenhum Ser de Luz está se comprometendo com
discípulos que prezem paternalismos arcaicos, pois o
momento é de dar a cada um o direito de ser livre e de
deixar a cada um as conseqüências do seu próprio
posicionamento.

Aqueles que continuarem caminhando na Luz es-
tarão cada vez mais lúcidos de suas ações e missões indi-
viduais, e se comprometerão com a renovação de seus
próprios valores a fim de melhor poderem trabalhar com
as energias aquarianas. Estes são os archotes que muitos
seguirão pelo exemplo, pela transparência de suas ações
e pela lealdade à Luz.

Somente o posicionamento real de cada um e a
conscientização da missão individual propiciará o cum-
primento das missões coletivas.

Todo discípulo, sem exceção, precisa estar mais
consciente de sua tarefa no plano físico, bem como do
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objetivo da sua presente existência.
Muitos são os chamados, poucos os escolhidos

para a criação de um novo mundo, uma nova linguagem,
uma nova forma de vida para todos os habitantes deste
planeta.

Que a minha Luz possa motivar-vos a constantes
transmutações individuais a fim de que, na unidade, to-
dos sejamos um só corpo, um só Verbo.

RAKOCXY ou SAINT GERMAIN.21

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.

21 Saint Germain (1710?-1784? D.C.) foi o Príncipe Rakocxy da
Transilvânia, S. José, Roger Bacon(1214-1294 d.C.), Christian
Rosenkreuts, Roberto o Monge, Francis Bacon (1561-1625 d.C.),
Conde de Hompsech, o último Grão-Mestre dos Cavaleiros de Malta.
É o regente do sétimo raio e o Avatar da Era Aquariana, como Jesus o
foi para a Era de Peixes.
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20. A GRANDE
REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA

Nos tempos atuais, muito se fala em consciência e em
mente, mas se as estudardes bem, verificareis logo que o
ser humano só se utiliza de uma pequenina parcela da
sua consciência física, enquanto as outras seis parcelas, a
maioria nem sabe que existem.

Todos temos uma consciência total, ou uma consciên-
cia cósmica. Por necessidades evolutivas e de aprendiza-
gem, até para se tornar uma consciência criativa divina,
esta teve que se multidividir e atuar nos sete planos ou
mundos da Grande Criação Divina.

A humanidade necessita unificar os seus sete estados
de consciência; os mais difíceis, os que correspondem
aos mundos da forma – a física, a astral e a mental huma-
na – podem e devem ser trabalhados: é tudo uma questão
de cada um se conhecer internamente, de desenvolver-se
espiritualmente, de sublimar-se, e isto só se faz com ação,
disciplina e ordem.

Com a mente ainda é pior: muitos julgam que pelo fato
de pensarem e raciocinarem já possuem o controle da
sua mente. Ao olharmos para o ser humano, vemos logo
que ele não consegue controlar nem os seus pensamentos,
muito menos a sua própria mente.

Hoje a humanidade só consegue utilizar cerca de
3 a 6% da sua capacidade mental. Evidentemente, há ca-
sos em que essa porcentagem sobe e muito, felizmente,
mas ainda é numa porcentagem pequena em relação à
totalidade.

É preciso, de uma vez por todas, que o ser humano
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largue seus métodos de educação, de aprendizagem, de
desenvolvimento e de vida completamente antiquados
para uma Era de Aquários, e descubra outros mais ex-
pansivos que lhe dêm completa liberdade.

A Era de Aquários está nos trazendo as novas ener-
gias de transformação e transmutação, e elas são muito
mais rápidas do que as energias de eras passadas. São li-
bertadoras porque transmitem uma autêntica expansão em
todos os quadrantes da Vida, sobre e dentro deste planeta,
assim como em outras dimensões. Então, todos têm que
aproveitar esta oportunidade que está sendo dada, não fi-
cando mais dentro dos seus próprios labirintos mentais,
emocionais, familiares, profissionais, científicos, políticos,
econômico-sociais, religiosos e até místico-espiritualistas.

Estas energias aquarianas – chamemo-las assim
para facilitar a compreensão – estão descendo sobre to-
dos, estejam em que plano e estado de consciência esti-
verem, e estão atuando de dentro para fora, fazendo com
que o lixo que está dentro do ser humano venha para a
sua superfície, para finalmente ser extirpado do homem
e do planeta. Isto é uma autêntica revolução da consci-
ência que está sendo feita bem diante dos olhos de todos,
mas muito poucos a conseguem ver.

O que se passa com a maioria daqueles que se
dizem espiritualistas, que pregam princípios espirituais?

O que se passa com aqueles que, usando uma
máscara aquariana estão seguindo, praticando e ensinan-
do métodos das eras passadas que já não têm mais atua-
ção nos momentos atuais?

Cada um precisa fazer a sua própria revolução
interna, deixar que a sua consciência crística interna –
aquela que é fruto do amor universal, aquela que só tra-
balha para unir, jamais para dividir – venha à superfície
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e tome finalmente conta do direcionamento da sua per-
sonalidade e da sua vida.

Se não houver uma Revolução da Consciência na
humanidade em todos os níveis onde o homem atua, esta
mesma humanidade vai sofrer muito, porque as novas ener-
gias são purificadoras também, e a grande transformação
precisa ser feita independentemente da vontade dos homens
ou dos sistemas humanos, sejam eles políticos, econômi-
cos, científicos, sociais, religiosos ou mesmo espiritualistas.

A Vida – e vida no sentido mais profundo do ter-
mo - vai mudar: já está mudando. A Grande Revolução
da Consciência está aí mas, infelizmente, ainda poucos
conseguem vê-la e senti-la. A Grande Fraternidade Branca
ou o Governo Oculto do Mundo ou, como deve ser cha-
mada, a Grande Unidade de Consciências Luminosas e
Inteligentes, não importa o nome que os homens lhe
dêem, aqueles seres libertos que já atingiram a sua uni-
dade na Luz Divina, sempre estiveram atuantes e vigi-
lantes, trabalhando sempre, sem parar, olhando a huma-
nidade, tentando levar cada um a uma expansão maior
dos seus sentimentos, da sua sensibilidade, da sua com-
preensão, da sua consciência, mente e alma. Um trabalho
muito difícil, mas felizmente estamos vendo muitos des-
pontarem já no princípio da senda oculta, aquela que leva
todos à iniciação, à Luz Maior. Alguns já conseguiram
chegar até a Luz Maior e unificaram os seus eus,
religaram os seus estados de consciência e, hoje, são os
mais ativos e atuantes no seio da humanidade.

Grandes acontecimentos aproximam-se da humanida-
de. Um deles é a manifestação do grande Avatar do Amor,
o Senhor Cristo-Maitreya, ou melhor, o novo Buda-
Maitreya, e representa mais um grande sacrifício deste
Grande Ser que, por profundo Amor Divino à humanida-
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de vai, mais uma vez, conduzir todas as almas de boa von-
tade, aquelas que durante muitas existências têm lutado para
chegar à sua libertação, salvação e iluminação espirituais.

Neste momento estou chamando todos aqueles que já
têm consciência dos trabalhos da Grande Hierarquia, das
atividades de todos os iniciados do mundo, em todos os
graus, a se unirem, sem colocações de suas personalida-
des, a se unirem através do amor universal, através da
alma e do espírito, em torno do Senhor Maitreya e a pro-
curarem libertar-se dos seus dogmas, das velhas ortodo-
xias, dos conceitos e preconceitos enraizados nos incons-
cientes do homem, que só têm provocado lutas, guerras,
dores, sofrimentos, amarguras, desilusões, injustiças, es-
cravidão, ganâncias, rancores, ódios, etc.

O grande trabalho é de todos para todos. Este é o mo-
mento de somarmos e multiplicarmos esforços de unida-
de, para que o grande Buda-Maitreya(O Cristo) não só
possa manifestar-se como empreender, exteriorizar e so-
lidificar a Grande Revolução da Consciência para bene-
fício da vida na Terra, para que o planeta possa final-
mente passar àquele estado de “consciência coletiva” que
na sabedoria arcana chama-se planeta sagrado, ou seja,
onde a vida passou a ser um elemento sagrado e fundamen-
tal, respeitado por todas as almas em evolução na Terra.

Olhai para o mundo, para a humanidade: grande parte
dos males do mundo é derivada de uma grande falta de
consciência e de uma grande falta de honestidade de cons-
ciência.

Como está escrito, “os justos serão separados dos in-
justos, e herdarão o Reino dos Céus”, ou como o Senhor
Cristo o disse, “a separação do trigo e do joio”. Está che-
gando a hora desta separação, e ainda todos têm oportu-
nidade de ser o novo trigo espiritual da nova sementeira



107

que o Senhor Cristo-Maitreya, como um “grande lavra-
dor aquariano”, vai lançar na Terra.

Estamos alertando a todos, informando-vos que se não
fizerdes a vossa revolução da consciência, certamente não
sereis justos para com vossas próprias almas e não
podereis ser o novo trigo espiritual que dará um novo
tipo de “alimento místico”, que alimentará a Nova Raça
e a Nova Civilização do terceiro milênio.

É hora de voltar-vos para dentro de vós mesmos, e não
continuar buscando a vossa realização e libertação espi-
rituais externamente; ela nunca esteve fora e sim dentro
porque Tudo Nasce de Dentro para Fora. Vós, que estais
lendo esta minha mensagem espiritual, para nascerdes
neste mundo viestes do ventre materno. Tudo o que é
espiritualmente real, autêntico, verdadeiro, que tem o dedo
do Divino Pai-Criador, vem de dentro para fora, como a
árvore que dá frutos vem de dentro de uma semente. As-
sim, a verdadeira luz, o caminho para a vossa libertação,
salvação, a autêntica Iniciação na Luz Maior, a vossa ilu-
minação, inicia-se dentro de vós. Lá, começa o verdadei-
ro caminho espiritual; lá, tendes que principiar a vossa
Grande Revolução da Consciência, seja hoje ou ama-
nhã, nesta “escola planetária”22  ou em outra, mas um
dia tereis de o fazer. A grande revolução (transformação)
interior da vossa consciência, nós achamos que é melhor
que a façais já!

Com o meu carinho e Amor por todos vós, aquele que
hoje é,

RAKOCXY ou SAINT GERMAIN.

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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22 Para os Seres de Luz, um planeta é como uma escola, onde os espí-
ritos e almas passam pelo seu aperfeiçoamento rumo ao Divino Ser
Criador do Universo.
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21. AOS FILHOS DA LUZ

Estais aprendendo pouco a pouco a contatar as energi-
as sutis que envolvem este planeta e os Seres Superiores
da Hierarquia, além de muitos outros auxiliares que, por
amor às Leis Cósmicas, permanecem num extremo es-
forço para salvar a vida e os seres viventes no plano den-
so deste planeta.

Diluindo pouco a pouco as crostas de orgulho, a rigi-
dez, os pensamentos conflituosos e as auras de impene-
trável contato, chegastes até aqui, onde o passado de tan-
tos bloqueios transformou-se num presente em que as
energias amorosas hoje fluem em vós, as mesmas que
regem todo o sistema.

Tornaste-vos tão fiéis à vossa busca que nós já conta-
mos convosco, nossos irmãos dedicados, nossos obrei-
ros, nossos representantes no meio daqueles que ansei-
am pela Luz.

A verdade é que quanto mais conscientes estiverdes
desta ligação e acesso a nós, mais e mais penetrareis na
enorme rede de almas que ampliam e espalham o traba-
lho tão sério e tão necessário no atual momento da hu-
manidade, executado também em outros planos superio-
res.

Deixai que vossas evoluções tenham livre curso, não
bloqueai os anseios da alma. Saciai a sede da alma e do
espírito. Buscai a elevação da vossa própria existência!

Somente elevando os níveis da vida tereis acesso à ple-
nitude da verdade impregnada na essência do existir.

A manifestação da vida no plano físico é um estágio
importante dentro da evolução de toda essência divina,
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mas ainda não conseguis apreender esta primorosa eta-
pa.

Enquanto buscardes a própria transparência entre vos-
sa existência e vossa centelha divina, tereis a oportuni-
dade de abrir outras portas internas para desvendar mais
do próprio espírito e dos Princípios Divinos.

Quando atravessardes a porta que vos leva a outro ní-
vel superior de realidade da vida tereis a possibilidade de
abrir outras portas, cumprindo “o Caminho” de toda a
Criação Divina ou seja, o retorno ao “Centro do Círcu-
lo”, ao Princípio Único.

Portanto, vosso desenvolvimento espiritual vos trará
uma Vida Nova, transmutada em mais equilíbrio e sabe-
doria, a fim de que vos torneis Colunas do Grande Tem-
plo Divino na Terra.

Não deveis vos satisfazer apenas com as pequenas con-
quistas espirituais; deveis vos desprender das coisas
terrenas buscando viver metade no plano físico e metade
no plano da alma, almejando sempre ter acesso a níveis
mais elevados de realização espiritual, porque não viestes
para uma pequena vida, mas sim para uma Grande Vida.

Fazeis parte do grande oceano que não pode secar e
onde todas as gotas fazem parte de uma só unidade, sen-
do cada uma totalmente indispensável e tendo um papel
definido, sem a qual a função de cada outra não pode ser
exercida para o cumprimento do “Grande Plano”.

Superai as dificuldades do corpo denso, procurai As-
cender para a glória da vida vivida em plenitude, numa
tendência para a doação total ao amor fraternal e incon-
dicional.

Nesta escola-Terra onde a linha evolutiva é o próprio
Amor, é necessário aprender a exercê-lo mais amplamente.

Expandi-vos no Amor a todos os Reinos da Terra.
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Integrai-vos numa só cadeia. Sede os Filhos da Luz,
sede gotas do “Grande Oceano de Amor” que dirige vos-
sas Vidas.

Sede aqueles a quem nós chamamos de os “Herdeiros
da Transformação”, para a construção de Um Novo Ho-
mem e um Novo Mundo! Entregai-vos à Luz Maior,
entregai-vos para sempre!

CRISTO-MAITREYA.

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.
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22. A ASCENSÃO DE UM SER

Vivi milhões de vidas e nas mais diversas formas me
transformei. Subi e desci aos mundos mais densos e atra-
sados, aos mais sutis e desenvolvidos nas suas estruturas
energéticas.

Sofri, chorei e ri. Senti o fel da amargura e o néctar, o
mel da felicidade.

Dancei com as flores, bailei com o vento. Senti o per-
fume do amor penetrar até me invadir e arrebatar no fogo
da paixão.

Caminhei por caminhos difíceis, escuros e claros; mui-
tas vezes, querendo encurtar distâncias, conduzi-me por
atalhos e caí em buracos, em precipícios que me pareci-
am, no momento, intransponíveis.

Muitas vezes chorei com os aflitos, com os que sofri-
am, porque a dor de meus companheiros, de meus irmãos,
era também a minha dor.

Matei a sede dos sequiosos de corpo e espírito. Dei de
comer a quem tinha fome de espírito. Levei a Luz para o
meio das trevas, o Amor para o meio do ódio, a Paz para
onde havia a guerra. A Sabedoria espalhei onde só havia
a ignorância. Dei a minha mão a quem me pedia ajuda
com as suas estendidas.

Levei a Esperança numa vida melhor e eterna àqueles
que já a tinham perdido.

Dei Fé àqueles que não a tinham.
Abri meu coração para os solitários morarem nele e aí

encontrarem um amor puro e universal para todos, para
que nunca mais se sentissem sós.

Curei os doentes de corpo e mente.
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Lavei as feridas dos leprosos.
Dei harmonia e compreensão àqueles que estavam em

desordem e desequilíbrio em suas mentes e estados emo-
cionais.

Aprendi a sabedoria no grande livro da vida eterna.
Meus corpos morriam e desapareciam pois eram feitos

de barro e pó, mas meu Espírito, minha Chama Divina,
sempre saía do meio das cinzas e revivia de novo em
cada existência.

No meu rosário de vidas após vidas, fui compreenden-
do e assimilando que, quanto mais eu dava aos outros,
quanto mais eu servia e ajudava a evolução individual e
coletiva, mais evoluía, mais ascendia, mais meus hori-
zontes espirituais se estendiam, até que atingi o infinito
de mim mesma. Então, minha Chama Divina fundiu-se
no três em um, e nesse mesmo momento em que compre-
endi a unidade do tempo impossível de ser cronometrada,
o Verbo surgiu, a Voz do Eterno entrou por toda a parte,
meus corpos de momento foram acometidos de uma ener-
gia que aumentava gradualmente de intensidade; alguma
coisa desencadeou-se em mim; meus átomos pesados e
sutis tinham entrado numa reação em cadeia, aparente-
mente, e de momento incontrolável. Nessa fração de tem-
po, milhões de pensamentos e formas sutis iam e vinham,
mas o manto da paz interior estava sobre meus ombros, e
nesse instante minha consciência divina explodiu. Só
então compreendi que o meu Espírito Divino, aprisiona-
do durante milhões de anos, tinha se libertado: Eu havia
atingido a iluminação.

Quando tudo terminou, parecia que o meu corpo era o
infinito, e eu sentia cada estrela e cada planeta se move-
rem em suas órbitas; sentia em mim a flor crescer, a água
correr, o vento soprar, o animal saltar, os seres humanos
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chorarem e rirem, seus corações pulsarem, suas mentes
pensarem e suas paixões devorarem. Sentia a dor dilace-
rar a carne, sentia a fome dos famintos, a ansiedade dos
gananciosos, a maldade dos destruidores, a bondade dos
amorosos, a sede de busca dos caminheiros da senda ocul-
ta, milhões de sentimentos num só, tudo se passando em
velocidades que não se pode medir.

Eu sabia de tudo, sem querer saber de nada. Minha
consciência já não era ocupada pelo espaço à minha vol-
ta: ela havia se fundido com a Consciência Cósmica
Universal. Então, foi quando reparei que não estava só:
milhões de luzes cintilavam à minha volta como se fos-
sem um grande mar de Luz, e eu nada mais era do que
uma gota desse mar.

Quando tomei consciência, ou melhor, dei-me conta
dessas gotas de Luz à minha volta, como que por mágica
vi-me diante de milhões de seres, todos com corpos iguais
ao meu, ou seja, todos iluminados. Meu corpo era Luz,
eu já era a própria Luz, eles eram também a Luz e, nesse
instante, vi que diante de mim estavam todos os Mestres
da Sabedoria Universal, os seres iluminados, os
orientadores e guias de todos os povos, e eu tinha me
tornado um deles pela minha ação, pelo meu serviço em
direção aos outros meus companheiros e irmãos, auxili-
ando-os na sua evolução individual e coletiva.

Mas essas luzes, todos esses Mestres do Espírito eram
como átomos de um Grande Corpo Cósmico, e esse Cor-
po Cósmico, do qual eu me tornei também um átomo,
era um veículo de um Ser Cósmico, o Grande Verbo, o
Ser Universal sem nome, O Pai, A Vontade Divina Cós-
mica.

Vós sois como átomos perdidos e estais voltando ao
ponto de partida. Antes éreis inconscientes, mas quando
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voltardes e vos unirdes aos outros átomos cósmicos já
sereis conscientes, fareis parte da Grande Consciência
Cósmica, do Grande Pai. Vós sois Ele e Ele é vós; assim,
o Pai e o Filho são um para a Glória do Eterno.

Irmãos e companheiros, vos dei a minha experiência
vivida e sentida a cada instante para que possa servir para
um esclarecimento melhor da verdadeira vida espiritual.

Espero que todos aqueles que lerem as minhas pala-
vras possam assimilar a minha experiência e que ela seja
útil e impulsione um contínuo desenvolvimento espiritu-
al, a evolução individual e coletiva; ficarei muito feliz se
a minha vivência for útil para todos.

Com muito Amor para todos os filhos da Terra,

ROWENA.

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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23. VIGIAI E ORAI!

A vida humana encontra-se conturbada e os ditames
diários fazem com que os que se dedicam à vida espiritu-
al permaneçam constantemente expostos a energias
involutivas, perturbados pelas desordens da própria mente
humana, o que gera desequilíbrios freqüentes, dificultando
continuamente a manutenção da harmonia interna e ex-
terna.

Quem poderá dizer que não é difícil hoje ser discípulo
no meio de um mundo tão conturbado?

Por isso mesmo temos alertado a todos para que vigi-
em e orem, conforme tem pedido o Cristo-Maitreya.

Mas o que significa Vigiar e Orar?
Como deveis vigiar de modo que possais vos manter

na sintonia com as energias aquarianas, indicativas de
um novo ritmo de vida neste mundo humano?

Se bem que nem todos os discípulos sejam omissos na
dedicação à criação de um novo modo de viver no seu
cotidiano, esta continua sendo uma dificuldade da maio-
ria, ou seja, de Vigiar e Orar, tendo em vista ser uma
ação de caráter muito elevado para os tempos atuais e
por estar mascarada por interpretações deveras
desatualizadas.

Bem o disse Cristo que esta seria uma época de muitos
reveses para todos os que estivessem no caminho, pois
trata-se de uma época em que “todos os muros caíram”, e
pouco a pouco todos os mistérios estão sendo desvela-
dos, quer sejam das missões da magia branca ou não. O
que era padronizado como verdade de todos os tempos já
caiu por terra (e está ainda a maioria dos seres humanos a
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construir seus dogmas com os cacos que restaram), pois
uma nova vida está surgindo e uma Nova Humanidade
está nascendo, fruto de uma nova linguagem. Por isso
mesmo estais num mundo desconhecido, e aqueles que
não percebem teimam em ser os donos da verdade a qual-
quer custo, pois estes estão alucinados por manterem seus
postos de comando, como sempre fizeram. E ai desses,
porque estão confundindo outros seres humanos com suas
fantasias e serão alvo, com certeza, de decepções coleti-
vas – serão cassados por seus seguidores quando estes
acordarem para a Vida Real que está dentro deles.

Uma Nova Revolução da Consciência está em curso,
por isso já não sabeis vos guiar pelos ditames passados
no vosso dia-a-dia. O mundo velho acabou e o novo
mundo está pairando em vossas cabeças, atingindo vos-
sos corações, e vós não conseguis administrá-lo.

Precisais de uma bússola, precisais de um parâmetro
para prosseguirdes caminhando na direção certa. Em to-
dos os aspectos, precisais saber que direção tomar em
vossas vidas, porque estais num mundo onde impera atu-
almente uma grande medição de forças, as forças
evolutivas e involutivas. Isto significa que estais no meio
de uma grande guerra de energias, onde sois atingidos
interna e externamente.

Muitos encontram-se tentando alcançar o fim desta
catástrofe sozinhos, medindo forças com seus companhei-
ros, mas sem dúvida não será assim que vencerão esta guer-
ra, não será tentando alcançar sozinhos a outra margem do
rio que sairão desta catástrofe, pois até lá chegarem encon-
trarão muitos jacarés e muitos lobos vestidos com peles de
carneiros esperando na outra margem. Perdoai a metáfora,
mas é a melhor maneira de vos sintonizar com o que inter-
namente estais sofrendo e que não sabeis expressar.
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A maioria dos seres humanos encontra-se sedenta de
uma Luz que lhe indique o Caminho, e vós sois como
pastores que precisam de uma bússola a fim de colocar
todo o rebanho a salvo e na direção correta. Por isso mes-
mo não podeis ser engolidos pelos atropelos das perso-
nalidades inerentes a essa medição de forças evolutivas e
involutivas. Precisais estar salvos destas ameaças,
precisais estar lúcidos a respeito de tudo o que vos rodeia
– energicamente falando – para que não sejais arreba-
nhados por falsos pastores.

Precisais Vigiar e Orar!
Vigiai a vossa Luz Interior! Vigiai a vossa centelha di-

vina! Vigiai vossos veículos espirituais, vossos chakras,
vossos corpos de manifestação. Focalizai vossa mente
na Luz de Maitreya e acendei vosso Santo Ser Crístico.
Acendei vossa chama interna! Despertai vosso Cristo In-
terno. Ficai vigilantes para que vossa luz crística permane-
ça acesa, dia após dia, noite após noite. Vigiai! Este seguirá
sendo vosso baluarte contra todo mal, contra todas as guer-
ras vindouras. Enquanto estiverdes vigilantes, nada de mal
vos sucederá. Só assim estareis seguindo diariamente o
mesmo caminho, sem desviar e sem vacilar.

Amados irmãos e amados filhos do meu amor univer-
sal, o momento que viveis é de muitas batalhas entre as
forças evolutivas e involutivas, e tendes que estar sem-
pre atentos. Se vos mantiverdes vigilantes recebereis a
força do Espírito da Verdade, a força do Espírito Santo.
E só assim podereis Orar por todos aqueles que buscam
a Luz da Sabedoria, a Luz da Nova Esperança. Só assim
podereis Orar em Espírito e Verdade.

A vossa salvação encontra-se dentro de vós mesmos.
Se mantiverdes acesa a vossa “Chama Crística”, mantereis
o vosso templo interno sempre pronto a receber as ener-
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gias do alto e sempre fechado às interpelações de energi-
as involutivas.

Tendes que Vigiar a fim de que possais Orar pelos
vossos irmãos, amigos e companheiros.

Só assim assimilareis gradativamente as freqüências
vibratórias que regem as novas ações e a nova lingua-
gem do novo mundo, para conhecerdes o que até agora
vos é desconhecido, ou seja, a Nova Realidade que está
pairando sobre vossas cabeças. Só assim entrareis
gradativamente no novo mundo cercados por nós, vos-
sos irmãos maiores, e por todos aqueles que estão im-
plantando um Novo Mundo neste planeta Terra.

Não tenhais medo de viver um novo mundo; estai pre-
parados porque a “Grande Hora” está chegando, o mo-
mento em que todos os integrantes de uma nova era esta-
rão se dirigindo para regiões onde implantarão um novo
modo de viver, criando toda uma infra-estrutura neces-
sária para que todos possam viver em harmonia e equilí-
brio com a natureza e com todos os seus irmãos dévicos.

Vigiai para que possais vos desvencilhar de todo tipo
de inverdades e ameaças ao prosseguimento de vossas
tarefas espirituais.

O Espírito da Verdade já está entre vós a fim de inspi-
rar-vos e guiar-vos rumo à vossa salvação.

Esta é a minha mensagem de hoje. Espero que tenha
trazido esclarecimentos necessários à vossa eterna jorna-
da rumo à Luz Maior.

Que Assim Seja! Com Todo o Meu Amor,

LANTO.

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.
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24. O RITUAL DA VIDA

O atual momento de transição cíclica que a humanida-
de atravessa é muito importante e fundamental para o
restabelecimento do Reino de Deus que está, gradualmen-
te, sendo erguido na Terra, primeiro dentro dos corações
humanos, nas mente e nas almas, para depois se exteriorizar.

É um trabalho árduo de Mestres, discípulos e de todos
que de boa vontade estão empenhados em erguer um
“novo mundo e uma nova vida”.

Em todas as épocas de transição surgem as ilusões, as
falsidades, e é quando aparecem os “salvadores e donos
da verdade”, que nada de real fazem para ajudar a huma-
nidade a expandir o sentimento, a compreensão, a consci-
ência e a mente para, finalmente, a alma dirigir a persona-
lidade e atingir a unificação, a libertação e a iluminação.

Gradualmente, em todo o mundo, a Hierarquia Oculta
tem feito sentir a sua presença ainda oculta aos olhos da
grande maioria; mas é hora de tudo o que está oculto ser
revelado àquelas mentes e almas que acreditam que a Vida
é Eterna e não um mero jogo de emoções e bens materiais.

Está chegando o momento em que as “máscaras da ilu-
são” cairão uma após outra, e cada um enxergará o ver-
dadeiro rosto e o interior de cada ser humano. Para mui-
tos, não será uma visão muito boa, mas para outros será
uma real satisfação e felicidade por encontrarem os ver-
dadeiros trabalhadores da Luz, aqueles que estão levan-
do adiante suas “tarefas e missões” para que os olhos da
alma da humanidade possam abrir-se e ver “O Cristo sen-
tado no trono, à direita de Deus-Pai”.

Verão – estes trabalhadores, os obreiros, ou como
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Mestre Tibetano tantas vez chamou: o “Novo Grupo de
Servidores do Mundo” – criando as estruturas para que a
Hierarquia Oculta ou a Grande Fraternidade Branca se
exteriorize e se restabeleça no mundo humano também.

É hora de cada um passar da teoria à prática. Não basta
só acreditar em Mestres, na vida depois da vida, nem ser
um discípulo apenas, ler lindos livros cheios de lindas pala-
vras se tudo ficar apenas nos terrenos intelectuais, especu-
lativos; seguir cegamente lindas filosofias, se na realidade a
alma continuar impossibilitada de chegar ao seu cérebro e
conduzir a vida com a sua sabedoria. De nada vos serve pregar
a espiritualidade, se dentro de vós nada mudou, se continuais
sempre fazendo os mesmos erros, provocando causas que
desencadearão efeitos negativos sobre vós próprios.

Está chegando o momento de cada um trazer e mostrar
aquilo que realmente é em seu ser interno, colocar tudo o
que aprendeu no terreno prático e objetivo, experimentar
e vivenciar a Luz, o Amor Crístico, trabalhar para que o
Reino de Deus possa finalmente penetrar em todos os
corações, mentes e almas dos governantes e responsáveis
pelas nações, para que haja mais justiça social e para que
todos tenham os mesmos direitos e deveres, porque hoje
vemos muitos terem diversos deveres e poucos direitos.

É o momento de retirar a venda dos olhos da justiça
para que ela possa enxergar aqueles que destroem a vida,
escravizam e sugam o sangue dos povos em nome destes
mesmos povos, e de serem julgados e punidos também
pelas leis dos homens, porque da justiça divina ninguém
consegue escapar.

Fala-se muito em Cristo, mas continua-se cometendo
barbaridades sociais. Falam de cima das tribunas para o
mundo, mas continuam envenenando a natureza, os po-
vos e o planeta.
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Continua-se cultuando um Cristo morto pregado numa
cruz, para que os povos nunca mais se esqueçam que Ele
está morto. Mas enganam-se, porque Cristo nunca esteve
morto, e de novo está regressando para junto de seus
amados filhos humanos para conduzi-los ao Reino do Pai
Celestial, para que as injustiças, a maldade e a falta de
amor fraternal sejam banidas definitivamente da Terra.

Aqueles que hoje ainda são escravos dos senhores das
trevas, servindo-os e julgando que estão servindo à Luz,
esqueceram-se das palavras de todos os Mestres e Salvado-
res do Mundo de todos os tempos.

Luz é união, união é amor, é paz, é harmonia, é equilí-
brio, é justiça, é liberdade, é sabedoria, é fraternidade
universal, onde todos são iguais e filhos do Grande Pai-
Criador, e nos mais diversos níveis de evolução.

Tendes que praticar o Amor Crístico, porque só no terreno da
vivência é que conseguireis transmutar o conhecimento em
sabedoria e depois colocá-lo a serviço da Luz e da humanidade.

Para ajudar-vos, todos em geral, de todas as correntes
religiosas, místicas e idealistas, é que estamos orientan-
do os  “Cursos de Ciências Esotéricas (Esoterismo
Aquariano)”, conduzindo vivências no meio da natureza
para que todos tenham a oportunidade de exteriorizar O
Cristo que está na alma de cada um e assim unirem-se a
Ele, para que O Cristo e vós sejais um só, na caminhada
para a Luz Divina do Grande Pai-Criador.

Vivenciando a Luz e a Verdade sereis livres – este é o
verdadeiro ritual da vida.

EL MORYA23  e SAINT GERMAIN.

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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23 El Morya foi Melchior, um dos Reis Magos; o Rei Artur na Ingla-
terra, (séc. VI d.C.), o grande Imperador mongol Akbar (1542-1605
d.C.). É o regente do primeiro raio. A sua última encarnação foi na
Índia no início do século passado. Juntamente com o Mestre Koot
Hoomi, inspirou a criação da Sociedade Teosófica, com sede na Índia,
a Helena P. Blavatsky.
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25. CHAMADA AOS OBREIROS

O Senhor da Luz Dourada24  une em seu Santuário Di-
vino as forças luminosas existentes neste planeta, a fim
de que se processe o momento da grande transforma-
ção.

Mais um passo está sendo concretizado em direção à
fusão de todas as almas com seu Pai Espiritual.

O Senhor da Luz Dourada está recebendo todas as al-
mas que O têm buscado, a elas enviando a Sua Luz. Ele
tem coberto com seu manto de Luz todas as almas que O
chamam, a fim de que possam sair da escuridão da igno-
rância de suas personalidades.

O Senhor da Luz Dourada, como Pai, está doando uma
parte de si próprio, entregando-se e cravando a sua cha-
ma no coração das almas.

Uma grande preparação está sendo feita pelos obreiros
dos níveis superiores para que a humanidade suporte a
“Grande Noite” que perdurará na memória humana por
séculos.

A humanidade está em fase de expurgação e de toma-
da de consciência. Mais tarde haverá a redenção de todas
as almas que encontrarem o caminho da libertação.

A Grande Mãe está trazendo suas energias ígneas para
a superfície da Terra. Ela está recolhendo seus filhos em
seu ventre, em seu seio.

Obreiros de todo o mundo! Está na hora de todos assu-

24 O Senhor Sanat-Kumâra foi o antigo regente ou governante
da Terra. Ocupou o cargo até maio de 1991, quando o transmi-
tiu ao Senhor Gautama Buda, o atual Senhor da Luz Dourada.
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mirem suas reais identidades.
Ao mundo não sobra tempo. A hora agora é de ação

severa e fiel à Luz.
Muitos obreiros estão se perdendo no mundo das trevas.
Confiai vossa Luz ao Grande Pai e à Grande Mãe.
Não deixeis que o vosso equilíbrio seja abalado pelos

acontecimentos que virão.
Buscai antes de tudo a união. União de almas e espíri-

tos!
A vossa fé será colocada à prova quando o justiceiro

vier varrer na escuridão as almas invasoras, as almas
divisoras.

Será um grande sofrimento aquilo que vossos olhos
espirituais verão, o que vossos sentidos ocultos registra-
rão.

Está na hora de os seres humanos se unirem para a sal-
vação do planeta, pois mais uma oportunidade vos está
sendo dada.

Os obreiros da Luz deverão aceitar a crucificação da
personalidade, a fim de que neles a Luz seja forte e pode-
rosa, ligada à Fonte.

Os obreiros devem trabalhar todos os dias a sua prote-
ção na Luz Violeta, porque precisarão enfrentar todos os
obstáculos com muita Força e com muita Luz, pois os
tempos de hoje trazem uma forte luta das forças das tre-
vas.

Mas não tenhais medo. Encarai a vossa crucificação,
entregai a vossa Luz à Unidade. Sintonizai-vos diaria-
mente, a todo minuto, a toda hora com a Luz do Senhor
da Luz Dourada, para que possais receber o que Ele está
doando para toda a humanidade.

O Senhor da Luz Dourada(Sanat Kumâra) inicia a sua
partida e o Senhor Gautama começa a fundir-se com sua
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Luz, a fim de continuar a Grande Obra para esta humani-
dade.25

Transmiti para todos os que vos cercarem as energias
do Espírito Santo. Deixai vossos cálices sempre cheios.

Iluminai as almas irmãs com a Chama Trina.
Ajudai a inovar a Luz do Mundo.
Chegou o momento tão avisado para os obreiros26. Chegou a

“Grande Hora” em que todos os Seres de Luz, encarnados,
estão assumindo as suas reais funções e trabalhando na Luz e
pela Luz, sem parar, a todo tempo.

Obreiros, que a vossa Luz possa ser unida a todas as
consciências luminosas. Que todos sejam um só corpo
luminoso a levar a Chama do Amor e da renovação para
todos os seres.

Obreiros, o vosso tempo para ajudar a Terra é curto,
não há tempo para as ilusões e o egoísmo.

Que vossas almas atinjam as condições necessárias para
vos dirigir e vos orientar em cada etapa.

Agora, devereis ser alimentados de Luz, assim como sois
alimentados por energias densas para a sobrevivência do
corpo físico. Se não vos alimentardes de Luz haverá um
grande desequilíbrio interno e vos perdereis na escuridão.

Aceitai o sacrifício que deve ser feito, pois as Glórias
do Senhor Maitreya, as Glórias do Pai e da Mãe Divi-
nos, estarão convosco para todo o sempre.

RAKOCXY ou SAINT GERMAIN.

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.

25 Ver nota de rodapé anterior.
26 Obreiros. Discípulo
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26. O CÁLICE SAGRADO

A partir do momento em que os mundos existentes neste
planeta ascenderam a uma oitava acima através da ação
de Maitreya, as diretrizes dos seres destes mundos tam-
bém alcançaram, numa outra dimensão, ligação com ou-
tros seres de potencial energético superior. E, desta con-
vivência, a partir da “Essência Perfeita” em cada um,
novos conhecimentos vieram a florescer, favorecendo
assim a evolução por todos os cantos deste planeta.

Sem dúvida, Maitreya libertou a Centelha Divina, ali-
viando a Cruz em cada ser vivente.

Este marco na humanidade representa um passo a mais
que levará à exteriorização do Grande Buda pela segun-
da vez.

Tudo está sendo cumprido segundo as possibilidades
também dos que encarnaram no plano físico, para liber-
tar em outros irmãos o Cristo crucificado, pois cada ser
que se liberta pelo reencontro com suas origens divinas
liberta também à sua volta outras chamas, numa cadeia
infinita.

Desde que Maitreya libertou a Cruz dentro de cada
célula vivente, trouxe de volta “O Cálice Sagrado”, de
onde transborda o alimento que vem do alto, ou seja, do
espírito.

Maitreya traz não só um Novo Céu e uma Nova Terra a
partir desta libertação, que atinge os seres vivos em to-
dos os Reinos, mas também um Novo Pão, um Novo Ali-
mento para saciar a todos os famintos de amor e sabedo-
ria.

Chegará o dia em que no lugar daquela cruz, cravada
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dentro de cada ser e cravada na evolução do planeta, se
instalarão linhas luminosas verticais e horizontais que
darão a todos os seres a possibilidade de vivenciar, de
forma mais consciente, não só o plano onde residem mas
também aqueles que estão para além da sua realidade e
os paralelos. E assim, poderão também viajar por todo o
cosmos e permutar com outros mundos, pela unidade e
pelo amor universal.

O Cálice Sagrado ficará no centro da cruz luminosa, e
todo aquele que o portar será identificado como perten-
cente a uma só linhagem espiritual, de onde sairão futu-
ros administradores de novos mundos e revolucionários
responsáveis pela ampliação do amor universal.

Este Cálice alimentará os corpos destes seres que, pela
evolução, brilharão em Chamas de Luz.

Desta forma, pela primeira ação, ou seja, pela liberta-
ção do Cristo Interno em cada um, todo ser será elevado
ao plano do seu Espírito.

Assim seja!

SAFI.
(Um Ser Angélico da Luz Dourada)

Canal Espiritual:
Lourdes Rosa.
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27. A TRANSFORMAÇÃO
DA PERSONALIDADE

Envio a todos vós a Luz do Equilíbrio, a fim de suavi-
zar vossas personalidades dos choques provocados pelos
processos internos de conscientização, ultimamente.

A Verdade tem de vir à Luz, quer seja do vosso agrado
ou não.

Todas as revelações que tendes recebido fazem parte
de toda a transformação que está por passar a humanidade.

Se desejais um mundo melhor, precisais vos conscien-
tizar de que o mundo velho deve ser transformado.

Tudo o que tendes recebido em vossas mensagens a
respeito das mudanças que virão são ações movidas pela
própria evolução terrestre.

Não deveis temer e nem entrar em pânico. Estamos
dando-vos muitas chaves, a fim de que possais conquis-
tar o equilíbrio necessário para vossas personalidades.

Quando insistimos para que busqueis a Luz Interior –
o vosso Templo Sagrado –, podeis ter a certeza de que
não é por acaso.

Quando vos instruímos a buscar o silêncio interior,
não é por acaso.

Nós vos encorajamos a buscar vosso Templo Interno, lá
tereis acesso à vossa alma, ao vosso espírito e também por-
que vossas almas já sabem há muito tempo das mudanças
que ocorrerão neste planeta.

Vossas almas poderão aquietar vossas personalidades
e instruí-las nos momentos necessários.

Percebestes o que vos damos?
Também em vossos Templos Internos estão vossos
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Mestres, vosso Pai e Mãe Espirituais. Por isso, vossos Tem-
plos são vossos relicários, são vossos abrigos eternos.

Mais clara do que estou sendo não poderia ser.
Faço isto para acalmar vossas personalidades, apenas

porque elas têm se esforçado em colaborar com vossa
jornada de Luz.

Vossas personalidades são instrumentos importantes,
com os quais todos nós contamos, inclusive vós.

Portanto, elas devem receber de todos os Seres de Luz
muito amor e muita proteção. Também deveis ser amo-
rosos para com vossas personalidades e não condescen-
dentes. Deveis entender que tudo o que é pequeno tende
a crescer, e que vossas personalidades querem crescer
junto com a Luz de vossas almas e espíritos.

Digo-vos isto porque já percorri muitas vezes o caminho
que estais percorrendo e sempre identifiquei a carência de
amor universal que minhas personalidades sofriam. As
personalidades são divisoras porque neste mundo humano
competitivo e caótico não conhecem o amor universal.

Deveis compreender que, por serdes conscientes de
vossas essências divinas, deveis olhar com os olhos da
alma as deficiências de vossas personalidades, a fim de
equilibrá-las e alinhá-las com a Luz Maior.

Esta deve ser a vossa tarefa a partir de hoje. Perdoai as
vossas personalidades. Perdoai todo o passado de erros que
ela vos trouxe e libertai-a, levando-a à Fonte da Vida Eterna.

Abri às vossas personalidades a dimensão da Vida Eterna.
Com todo o meu amor universal,

ROWENA.

Canal espiritual:
Lourdes Rosa.
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28. QUEM FOI MARIA?
A GRANDE MÃE PLANETÁRIA!

Hoje falo-vos de Maria.... Muito se tem falado Daque-
la que deu à luz um corpo físico de um Grande Mestre,
muito se tem escrito, mas poucos têm lido.

Maria era uma criatura jovem no seu tempo e, por
muitos anos que tivesse, irradiava a juventude da sua Luz.
Ela era pura, meiga e suave, todos eram seus filhos, não
os distinguia; era a Grande Mãe e soube levar a mensa-
gem de seu Filho mais além. Não chorou, pois sabia que
Ele não morreria.

Maria apresentou-se num símbolo de mulher, no meio
de um povo em que o fator mulher era bem menos im-
portante do que é hoje. Maria soube demonstrar o Ser
que Ela era, soube observar, soube suavizar, soube per-
doar; Ela tinha Misericórdia e amava mesmo aqueles que
odiavam seu Filho.

Maria conseguiu colocar-se acima do ódio daquele tem-
po. Ela soube distinguir a ignorância da maldade: para
Ela não havia homens maus, havia homens que “não sa-
biam o que faziam”.

Esta grande frase que o Filho disse, sempre a ouviu da
boca de sua Mãe, a frase que era Dela, que sempre dizia:
perdoai, perdoai sempre, “eles não sabem o que fazem”.

Só um Grande Coração Misericordioso consegue
não ver maldade, mesmo onde existia a nível huma-
no.

Maria soube demonstrar às outras mulheres o que é
sofrer sem chorar, o que é amar sem pecar, o que é dar
sem receber, o que é elevar-se sem impor-se.
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Ela estava acima daqueles que não sabiam o que
era a sua elevação. Contam histórias, inventam mitos, e
não sabem que Ela era singela, humilde, que se vestia
como as outras para igualar-se, para que aos olhos dos
outros não fosse mais do que uma simples mulher,
mulher que também veio do povo, mulher que se doou
ao povo. E aqueles que seguiram as palavras do Mes-
tre, Ela os amparou.

Maria foi a força que uniu. Ela dizia: “não é ape-
nas Ele meu filho, vós todos sois meus filhos”. E nesses
tempos, onde a perseguição estava em cada passo da jor-
nada, sentiam-se consolados com Ela, com a Mãe da
Consolação.

Desesperavam-se por tanta perseguição e Ela di-
zia: “que ainda eles não podiam entender o porquê...
mas quando chegassem ao Reino de Deus, compreende-
riam o porquê... porque tinha de ser assim...”.

Como Ele disse, subiu...e sofreu. Aquele que sobe,
sofre sempre, ninguém sobe sem sofrer, ninguém chega
ao Reino se não sabe sofrer. Sofrer pelos padecimentos
dos outros, sentir as amarguras do Mundo, ver a ignorân-
cia do ser humano para saber como é importante o
conhecimento. Sofrer com o ódio dos outros para
aprender o valor do amor; sofrer com a impiedade
dos outros para aprender como é importante que se
tenha Misericórdia e Justiça.

Só sofrendo, se aprende... só sofrendo, se sabe
distinguir e dar o valor real às coisas.

Quando não sofremos, não sabemos, julgamos sa-
ber... o sofrimento dá a força, a certeza, a experiência...

Como Ele, sofreu... e aprendeu. Todos os que se-
guem as suas pegadas, também sofrerão... não apenas
porque Ele sofreu, mas porque para aprender há que sentir
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na própria carne para poder discernir quão importantes
são as virtudes do Caminho...

E Maria, envolvida em seu Manto, com seus olhos
azuis que pareciam estrelas num firmamento sem fim,
foi o alicerce, foi quem uniu e deu força a todos os discí-
pulos até que se solidificasse entre eles a Fé, a Vontade e
a determinação no Caminho que seguiam.

Maria conquistou seu lugar sem fantasias: pela
sua virtude, pelo seu exemplo, diante de sua superação
ao sofrimento e a perseguição que sofreu desde criança,
pela sua coragem, pela sua constância, pelas palavras
sábias e amorosas que sabia dizer no momento oportuno,
por tudo o que ela representava foi-lhe dado o seu lugar
como Rainha dos Céus.

Essa é Maria... que agora ascenderá nos corações
humanos, implorando aos Céus o perdão a seus filhos,
porque eles “não sabem o que fazem...”.

Por sua constância em enviar o espírito da conso-
lação aos famintos, aos que choram, aos que sofrem, a
sua Luz sempre se derramou; e os seus auxiliares invisí-
veis continuam partindo em todas as direções levando a
consolação aos corações desconsolados dos seres huma-
nos. Essa é Maria...!

Que sua Luz e sua Consolação continuem presen-
tes nos corações de todos os seres humanos.

Agradeço por terem me dado a oportunidade de
dizer estas palavras.

Que a Paz e o Amor de Maria27 fiquem convosco!

SUTRA.

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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27 Mãe Maria. Durante o ano de 1996 foi elevada a uma das Mães
Universais, e Rowena à Mãe Planetária para a Era de Aquários.
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29. A NOVA ERA DO AMOR

Bem no interior dos corações místicos dos homens, uma
Nova Luz está despontando, Luz esta que está começan-
do a iluminar os caminhos daqueles que há muitas exis-
tências vêm buscando um meio seguro que os leve a en-
contrar essa Luz maravilhosa, que é transformadora e
libertadora, e unirá através do Amor-Crístico tudo o que
estiver em desunião.

Uma Nova Era do Amor está começando a despontar
nos horizontes da evolução planetária.

A humanidade tem vivido um grande ciclo de trevas
em virtude dos erros dos homens. Mas um novo grande
ciclo está iniciando e, com ele, a Luz do Amor, da União
está voltando, primeiro aos corações místicos dos autên-
ticos buscadores da verdade e da Luz Maior, depois se
espalhará por todos os corações humanos.

A segunda etapa dessa Nova Luz do Amor, libertadora
e transformadora, é a Luz do Crístico Interno, que vem
definitivamente se implantar nos mundos das formas
humanas, para que possa surgir um novo ciclo do amor
universal na Terra, entre todos os seres humanos. Em outra
etapa, a Luz libertadora se implantará nos santuários da
mente de todos aqueles que buscam a Luz.

Não deveis dar ouvidos às vozes das desgraças, às vo-
zes que querem implantar mais uma vez o caos na Terra.
Precisais confiar nos Mestres do Amor. Sim! A Terra
conseguiu produzir os Grandes Mestres do Amor, a linha
do coração, a linha da Luz Dourada que tendes no Buda-
Maitreya, ou o Cristo, como é mais conhecido no Oci-
dente, um dos expoentes máximos que este planeta criou.
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Ele está voltando para acender essa Luz Mística dentro
do santuário interior de cada ser humano.

Todos têm seus santuários interiores, os verdadeiros
santuários vivos. Lá dentro está o verdadeiro Deus-Pai-
Criador, não o Deus dos mortos, mas sim o DEUS dos
vivos .

Dentro do santuário dos vossos corações, a Chama do
Amor Crístico está principiando a despontar para que
todos possam ser verdadeiros sacerdotes, segundo a li-
nhagem e a Ordem de Melquisedeque, a grande ordem
secreta iniciática, implantada neste planeta pelo Senhor
Sanat-Kumâra(o maior dos Avatares que até hoje desceu
neste planeta físico), o Grande Senhor da Luz Doura-
da28 .

Irmãos no Fogo Crístico do amor universal, no Fogo
da Mente Divina Criadora, nas energias ígneas
transformadoras do Espírito Santo! Não olheis mais para
o alto, buscando o “deus ausente das religiões”; olhai para
dentro de vós, porque o verdadeiro céu está dentro de
vós, é lá que deveis buscar o autêntico Deus Vivo que
sempre esteve presente e ativo – fostes feitos “à Sua ima-
gem e semelhança”, sois parte Dele, e Ele parte de vós.

Trabalhai a nova Luz do amor universal. Hoje, ela é
como a Luz de uma vela mística, que começa a iluminar
os caminhos escuros do ser humano. Trabalhai a vossa
chama interna, fazei com que ela cresça, sede como um
farol iluminando os caminhos dos homens.

A Terra e a humanidade precisam de muita Luz. Luz
nos corações, nas mentes, nos sentimentos, nas consci-
ências, nas almas e nas próprias vidas.

O ser humano está muito sozinho, dentro dos labirin-

28 O Senhor Gautama Buda atualmente ocupa este cargo.
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tos neuróticos que ele próprio criou. Por muitas mensa-
gens, ensinamentos e livros que possamos transmitir, ele
lê e não aplica na sua vida os novos ensinamentos
aquarianos, dados por todos os seres de Luz, os Mestres.
A porcentagem dos que os estão aplicando no dia-a-dia
das suas vidas ainda é muito baixa, comparando com a
totalidade das almas que ainda estão em evolução na Ter-
ra.

O homem se perdeu dentro de si mesmo.
É dever e obrigação de todos aqueles que já se encon-

traram e chegaram à sua Luz Interior, iluminar as consci-
ências, mentes e a compreensão daqueles que são prisio-
neiros dos seus próprios pensamentos, desejos e paixões
inferiores, e ajudar para que consigam encontrar o seu
“portal para a eternidade”29 , e assim, serem realmente
livres.

Todos aqueles que já chegaram à sua unidade na Luz
estão entrando numa convergência de ações, onde o cen-
tro geométrico dessa ação conjunta é implantar, de uma
vez por todas, a Luz Crística do amor universal dentro
do coração, mente e alma de todos os seres humanos,
para que cada um possa encontrar: “o caminho, a verda-
de e a vida eterna.”

As forças das trevas e da ignorância, dos desejos mais
inferiores serão expulsas deste planeta para sempre. Isto
só se tornará possível se aqueles que hoje já têm uma
consciência e compreensão da sabedoria esotérica ou,
como muitos a chamam, da sabedoria arcana, que já sa-
bem da existência de uma Hierarquia Maior de seres que
atingiram a Luz do amor universal e que procuram fazer

29 Ver a obra de Henrique Rosa “Portal Para a Eternidade”, transmitida
pelo Senhor Sutra e Mestre Akhenaton.
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despontar dentro de cada ser humano – completamente
unificado, naquilo que também é chamado de o Governo
Oculto do Mundo – a se unir em torno deles para uma
nova manifestação das forças superiores da Luz Maior
na Terra.

Este Governo Oculto do Mundo fará sentir a todos os
governos das nações da Terra e a todos os homens, que
quem realmente governa e é responsável por este planeta
é a Grande Hierarquia Maior, e já neste ciclo aquariano
não mais permitirá que os governos das nações, bem como
o próprio homem, destruam a natureza e coloquem em
risco a existência da vida na Terra.

A grande revolução da consciência abrange tudo, in-
clusive os governos de todas as nações da Terra. A liber-
dade, o respeito pelo ser humano e pela natureza, a justi-
ça, a igualdade de oportunidades para todos, uma nova
noção de riqueza já começa a surgir dentro do ser huma-
no. Todos precisam se conscientizar de que a riqueza não
é propriedade de ninguém, porque ela pertence ao pla-
neta, é da Terra, não de grupos de seres humanos ou
de nações mais ricas que só têm explorado as outras
mais pobres.

A riqueza é de todos, por isso deve ser repartida por
todos, baseando-se nos autênticos valores do espírito e
da alma que todos têm armazenado nas suas almas, fru-
tos do trabalho, da luta, do sacrifício de todas as suas
existências anteriores.

Hoje, os valores materiais governam as vidas dos seres
humanos, mas está já surgindo uma inversão completa
dentro do novo ciclo aquariano e, no futuro, os valores
materiais não valerão nada, porque não transmitirão a Luz
e a verdadeira sabedoria, e estas é que comandarão, diri-
girão toda a vida na Terra. São os valores e as riquezas
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espirituais que estarão na frente de tudo.
O novo ciclo do amor crístico universal é regido atra-

vés do verdadeiro amor, da Luz, da união e da autêntica
sabedoria baseada na experiência e na vivência que tam-
bém governarão o mundo; as riquezas, os bens materiais
não passarão de meios para ajudarem a facilitar a realiza-
ção e a implantação da Luz Crística no coração, mente e
alma de todos.

Hoje é a riqueza material que governa o mundo, e ela
está nas mãos daqueles que ainda servem “aos senhores
das trevas”, julgando que estão servindo aos senhores
das luzes, mas eles próprios têm sido enganados. E quan-
do os olhos do coração, do sentimento puro, se abrirem
pela ação da Luz Crística, quando os verdadeiros olhos
da mente e da alma começarem a enxergar os outros pla-
nos, mundos e dimensões pela ação das energias ígneas
criadoras, purificadoras e transformadoras do Espírito
Santo, muitos ficarão desesperados porque por toda a vida
serviram “aos senhores das trevas”.

As energias do novo ciclo estão trazendo de volta para
a Terra os espíritos e almas que foram obrigados a se
retirar dela, pela ação invertida dos homens que passa-
ram a adorar e a servir aos “senhores das trevas”. Agora,
seu reinado está no fim e eles lutam para continuar seu
ciclo de desgraças, guerras, ódios, divisões, misérias,
sofrimentos e escravidão.

Pela ação dinâmica das Novas Energias Crísticas, do
Amor Dourado que habita todos os corações místicos,
uma Nova Luz está despontando, atraindo cada vez mais
outras energias luminosas, tornando possível implantar-
se na Terra a Nova Luz do amor, da união, da sabedoria e
da fraternidade universal.

A todos aqueles que lerem ou tiverem conhecimento
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desta nossa mensagem, transmitida através dos canais
mentais conscientes de um dos nossos obreiros em servi-
ço na Terra e no mundo físico, queremos dizer: a maior
alegria que todos vós nos podem dar é a de um dia poder-
mos transmitir, também por intermédio de vós, as nossas
mensagens, os nossos ensinamentos dentro da nova sa-
bedoria aquariana, como os estamos chamando.

Aqueles que chamais de Mestres, os Seres de Luz, vos-
sos irmãos mais velhos, gostariam de poder falar direta-
mente com todos vós, sem mais existirem as “barreiras
humanas” que a própria humanidade criou. Todos os
vossos irmãos mais velhos esperam o dia em que todos
possam enxergar outros planos, mundos e dimensões e,
conscientemente através das faculdades superiores da
mente e da alma, terem acesso direto e consciente aos
Mestres de Luz, para que eles tenham a oportunidade de
colocar a sua enorme experiência, sabedoria e energias
luminosas também a vosso serviço, porque, na realidade,
todos servimos uns aos outros, e quanto mais servimos
aos outros, mais ajudamos e contribuímos para que to-
dos possam expandir-se em Espírito e Verdade, evoluir
cada vez mais rápido. Também mais rápido evoluem
aqueles que servem, e cada vez mais se expandem na
direção da Luz do Grande Pai-Criador para que um dia
todos possamos nos unir definitivamente com Ele.

Uma Nova Luz está nascendo dentro de vós; cuidai
bem da vossa Luz Interna para que ela possa iluminar
vosso caminho e ajudar a iluminar os caminhos dos vos-
sos familiares, amigos, companheiros e irmãos. Só as-
sim, quando um grupo mínimo de almas encarnadas con-
vergir e se unir conscientemente para se transformar no
Avatar Grupal, poderão os Grandes Avatares manifes-
tar-se na Terra e permanecerem para sempre no meio da
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humanidade, para que o novo ciclo do amor universal,
do amor crístico e das energias do Espírito Santo pos-
sam libertar o ser humano do seu labirinto, da escravidão
e das trevas.

Que a Luz Crística desperte e se firme para sempre em
todos os corações místicos para que todos, pela verdade
e através dela, sejam livres de mente, consciência, senti-
mento e de alma.

Aquele que está designado para ser na Terra o Avatar
da Síntese,

SUTRA.

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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30. A NOVA TERRA E O NOVO CÉU

Que a Luz Dourada da nossa Estrela Maior, que nos
ilumina, que se doa em cada momento ao sistema plane-
tário e à Terra principalmente, vos guie.

Há a humanidade que se encontra na superfície, e exis-
tem outras humanidades que desconheceis, sendo que
algumas pessoas estão começando a ter vislumbres de
outros seres, pertencentes a essas outras humanidades.

A vida em si é o fundamento da evolução, e vós estais
aqui como peregrinos do “Grande Caminho Cósmico”.
As vossas origens espirituais, divinas, estão muito longe
deste planeta onde hoje estais. O vosso Ser Original não
é essa forma que hoje tendes, controlada por um minús-
culo grão da vossa energia mental a que chamais de mente
racional ou intelectual.

Vós sois mais do que pensais: as vossas origens uni-
versais cósmicas estão dentro de vós, na vossa “Essência
Divina”, na vossa “Chispa Eletrônica da Criação do Ser
Cósmico”.

Filhos da Minha Luz, do Meu Amor, os tempos que
passastes neste planeta fizeram com que esquecestes as
vossas origens, os fundamentos do vosso corpo original,
os objetivos da vossa essência eletrônica.

Na materialização das energias a que fostes arrastados
como obreiros da Criação, entrastes nas formas mais den-
sas para sublimar a matéria, a densidade das energias,
para provar que a Essência Divina em vós jamais deixa-
rá aprisionar-se; tudo é uma questão do tempo
evolutivo que deveis percorrer dentro dessa espiral
ascendente contínua da evolução.
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Filhos da espiritualidade, da Luz Divina que habita em
vós, no momento por que este sistema planetário passa, a
humanidade à qual pertenceis exige uma convergência
de esforços, um desprendimento de egos e personalida-
des decadentes. Exige que cada um mergulhe no seu pró-
prio lago, vá ao fundo de si mesmo e traga para a superfí-
cie essa “jóia preciosa” que a divindade vos deu, o vosso
Ser Original Eletrônico, a vossa Essência Divina, o
vosso espírito, onde a vossa alma é o envoltório dessa
essência, a vestimenta para poder manifestar-se na car-
ne também.

Tendes em vós “a Grande Herança”, herdada pelos
vossos “Pais Cósmicos”, pela vossa “Família Cósmica”,
tendes toda uma “Genética Espiritual”, que é completa-
mente diferente daquela que hoje tendes, também herda-
da. É essa “Genética Espiritual” essa Herança, esse Ser
Original que precisa ser libertado, livre das masmorras
do ego e das personalidades, das masmorras de uma civi-
lização doente. Sim, a humanidade está doente, mas uma
Nova Humanidade está nascendo, uma Nova Civilização,
uma Nova Raça, uma Nova Terra já está aí, energética
por enquanto; pois só aqueles que se fundirem na Unida-
de de Consciências Luminosas conhecerão e herdarão “a
Nova Terra e o Novo Céu”.

Sim, Filhos da Luz, existe uma Nova Terra, um Novo
Céu que milhares de almas, de essências, em todos os
planos, todos os níveis criaram. Enquanto dormíeis, en-
quanto estivestes dispersos, enquanto estivestes mergu-
lhados em fantasias, enquanto estivestes preocupados com
vossos bens materiais, com vossos problemas pessoais,
enquanto isso, milhares de almas, inclusive no plano fí-
sico, silenciosamente trabalhavam e trabalham para o
surgimento de uma Nova Terra, que ainda é energética e
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que será etérica.
Uma grande revolução da consciência está se operan-

do em todo o mundo, o próprio plano astral está se trans-
formando. Aquele astral que foi criado por vós, o “vosso
lixo”, está e vai ser diluído pelas energias ígneas do
Espirito Santo, pelo Senhor Agni, da Força Purificadora
e Transformadora do Terceiro Aspecto, o Espirito Santo,
o Consolador que, juntamente com o Senhor Cristo-
Maitreya, está purificando também a “Terra Astral”, que
a grande maioria ainda não consegue enxergar.

O Espírito da Verdade está no Mundo e a maioria não
consegue ver, só a alma vê, só os “puros de coração”
podem ver.

Em nada resultará levar a Luz a quem não quer enxer-
gar, levar o Poder do Verbo a quem não quer escutar,
porque a Nova Luz é para ser enxergada pelo coração, o
Verbo, ouvido pelo coração; e só aqueles que se purifica-
rem, que se transformarem e desenvolverem os aspectos
superiores do coração, do amor, do sentimento, da
fraternidade universal, que se harmonizarem com todos,
vendo os outros como uma extensão de si mesmos, es-
ses, os que têm a Luz do Consolador em seu coração e a
Luz do Pai acesa em sua mente, nessa fusão e união, se-
rão o Filho, o Cristo, na Esperança da Glória Eterna.

O momento é importante e decisivo, não estamos aqui
com jogos de brincadeiras ou de fantasias; se uma alma
pede Luz, que seja uma só alma, nós estaremos lá, dando
aquilo que ela pede.

Tão importante é a alma de um gari ou daquele que
mora numa favela, como daquele que mora num palácio;
talvez o que mora na favela consiga salvar mais almas do
que aquele que mora no palácio.

É o valor da alma que é importante, não o valor da
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matéria ou o valor intelectual, frio e dogmático do co-
nhecimento científico.

Há um conhecimento novo, há uma ciência nova sur-
gindo, há uma nova educação, há um novo
posicionamento de vida, e vós estais tendo a oportunida-
de de participar ou não, a escolha é de cada um, porque a
individualidade é a senhora da vossa existência, do vos-
so caminho, da vossa evolução.

Nós estamos felizes por ver que se aproximam de Nós
os membros de nossa “família cósmica”. Estou falando
dessa maneira para que a boa nova penetre bem fundo
em vossas essências, chegue bem fundo em vossas “chis-
pas eletrônicas”, quebre de uma vez esse verniz do
intelectualismo, essa carapaça do ego, essa mentira da
personalidade.

A vida é eterna e tudo que é real é eterno; o irreal é
transitório, é temporário. Muitas almas em todo o mundo
estão sendo “centros de irradiação da Luz Maior”, da
“Essência Divina Planetária e da Essência Divina So-
lar”, estão sendo instrumentos do nosso Verbo, para que
todos tenham a oportunidade de atingir a sua libertação,
a sua salvação, a unificação interna, a iluminação e a
integração na unidade de consciências luminosas, tanto
do nosso sistema planetário como dos “sistemas solar e
cósmico”.

Aproveitai a oportunidade que agora tendes. Trabalhai
dentro de vós, na transmutação e sublimação das energi-
as, na transformação interna, para que a união com a vossa
alma, a união com vossos Mestres de Luz, que constan-
temente vos envolvem com todo o amor, com toda a ter-
nura e carinho, onde suas energias luminosas procuram
desviar vossos obstáculos, vos conduzam pelo caminho
mais curto, a fim de que a vossa união seja consumada
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no menor tempo possível.
Grandes acontecimentos vêm aí, e só aqueles que se

encontrarem ligados às suas almas, direcionados por elas,
atingirão os pontos necessários, os “Oásis de Luz” que
estão sendo montados em torno da superfície da Terra.

Que possamos conseguir – através dos vossos traba-
lhos espirituais, através da vossa própria luta, da vossa
entrega, da vossa doação à vossa alma, ao vosso espírito,
à vossa “essência eletrônica” – que em união com vossos
Mestres, os Seres de Luz, sejais os Guias de uma Nova
Humanidade, de uma Nova Raça, de uma Nova Civiliza-
ção, para uma Nova Terra.

Que a Minha Luz permaneça para sempre em vossos
Espíritos!

SANAT-KUMÂRA.

Canal Espiritual:
Henrique Rosa.
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OUTRAS OBRAS DOS AUTORES

Henrique Rosa:

PORTAL PARA A ETERNIDADE (2ª edição).
O GOVERNO OCULTO DO MUNDO, o Trabalho

da Hierarquia Oculta (2a edição).
O UNIVERSO INTERNO DO HOMEM
(lançamento previsto para 1998).
A SABEDORIA DOS MESTRES DE LUZ:

Aulas gravadas ao vivo em fitas cassete, canali-
zadas por Henrique Rosa com profundos ensinamentos
esotéricos dos Mestres de Luz. Em cada fita são desen-
volvidos dois temas; constitue uma forma de sentir as
energias vibratórias dos Mestres e de mais facilmente
entrar em comunicação com Eles.

Nº 01 - MESTRE CONDE SAINT GERMAIN:
A Era Aquariana e A Verdadeira Liberdade.

Nº 02- MESTRE EL MORYA:
            A Vontade Divina e A Espada Libertadora.
Nº 03- MESTRE HILARION:
             A Essência Criativa e A Grande Unidade.
Nº 04- MESTRE JESUS:

Viver em Cristo e o Ser Crístico.
Nº 05- MESTRA NADA:

A Nova Mística e O Verdadeiro Ideal.
Nº 06- MESTRE LANTO:

O Caminho do Discípulo e o Templo Vivo.
Nº 07- MESTRE DJWHAL KHUL (O Tibetano):

A Tradição Oculta e a Iniciação Oculta.
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Nº 08- MESTRE AKHENATON:
Os Filhos do Egito e A Nova Civilização Solar.

Nº 09 - MESTRE CONFÚCIO:
A Lógica do Ser e A Mente Criativa.

Nº 10- MESTRE LEONARDO:
  A Arte de Viver e Viver é Sabedoria.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa:

MENSAGENS DOS SERES DE LUZ – vol. II.
O CAMINHO DA LUZ, A Iniciação Aquariana.

JORNAL “A SÍNTESE”:

Jornal de Ciências Esotéricas, bimensal, com ensina-
mentos canalizados dos Mestres de Luz. Distribuição
gratuita (enviar portes de correio). Pedidos para a Edi-
tora Portal, Ltda-Me.



Existem seres que vivem em outros mundos ou
planos ultradimensionais e que vêm auxiliando de
várias maneiras a humanidade na sua caminhada
evolutiva e no desenvolvimento e expansão dos prin-
cípios da alma e do espírito. Entre esses seres estão
aqueles que chamamos de Mestres de Luz ou
Ascensionados, nossos irmãos mais velhos, e que
vêm transmitindo sua sabedoria à humanidade.

Mensagens dos Seres de Luz, traz 30 mensagens
destes amorosos Seres, canalizadas por Henrique
Rosa e Lourdes Rosa, com profundos ensinamen-
tos esotéricos para serem refletidos e meditados. As
energias amorosas destes maravilhosos Seres de Luz
poderão ser sentidas, principalmente por aqueles que
buscam, de coração aberto, uma união real com os
Mestres da Hierarquia Oculta, ou Grande
Fraternidade Branca.

Nesta 2a edição foi acrescentado o capítulo: “O
que é canalização espiritual?”, com a intenção de
ajudar a todos aqueles que buscam uma religação
consciente com sua alma e com seu Mestre Espiri-
tual, assim como um discernimento maior na comu-
nicação com todos aqueles Seres ligados, em espíri-
to e alma, por profundos laços de amor universal.

I SBN  858558705 - 9
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