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 “Nada há encoberto que não haja de ser descoberto;
nem oculto, que não haja de ser sabido.”

Lucas 12:2
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A CAPA
Os Mestres sempre me deram a liberdade para escolher o tipo de

capa adequada para os livros. Dizem-me que para Eles, o responsável
e o autor da obra no mundo físico sou eu, então, deveria ser eu a esco-
lher a capa, mas sempre instruíram-me que a capa de um livro esotérico
deve refletir um pouco o que está ao longo de suas páginas. Sempre
levei à apreciação dos Mestres o tipo de capa escolhida e pedi suas
sugestões.

Para esta obra várias idéias surgiram, mas sinceramente não me
satisfaziam – necessitava de uma capa que estivesse à altura do título
e do tema central deste livro.

Mas “mãos invisíveis” orientaram meus passos. Foi quando sur-
giu a capa deste livro, numa das pinturas de Elizabette Moreno Fran-
co.

Já conhecia as maravilhosas pinturas de Elizabette há uns três
anos e, numa exposição, vi um dos seus quadros que se encaixava para
a capa de uma das obras que tenho para publicar. Fizemos contato e
Elizabette me mostrou um álbum com fotos de seus quadros, cada um
mais lindo que o outro e, numa virada de página, dei de frente com a
foto do quadro do Cristo. Meus olhos fixaram-se na foto e não queri-
am mais sair dali: mil recordações vieram à minha mente. Nos meus
quase 36 anos de esoterismo, vi muitas desenhos e pinturas do Senhor
Cristo-Maitreya, a maioria nada tinha a ver com Ele – algumas se
pareciam, mas não refletiam a Sua Força e nem quem é esse, Grande
Pai Espiritual da nossa humanidade.

O Cristo, de Elizabette, foi o mais parecido que até hoje vi, Ele
é tão parecido com o original que fiquei impressionado, principalmen-
te pela força que Ele transmite. Na minha opinião pessoal, Elizabette
conseguiu maravilhosamente trazer para o nosso mundo a extraordi-
nária presença do Cristo-Maitreya. A única diferença que encontrei é
na cor dos olhos. Quem viu os olhos do Cristo-Maitreya jamais se
esquecerá. Eles são azuis-céu, mas em outros momentos, dependendo
talvez da posição, parecem violeta; confesso que ainda não cheguei a
uma conclusão, mas predomina mais a cor azul céu. Diz-se que os
olhos são o espelho da alma, e no Cristo-Maitreya é uma grande ver-
dade.
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1 Elizabette Moreno Franco.

A extraordinária Obra que Ele vem realizando em prol da evo-
lução da humanidade, levando-o a ser um dos mais elevados expoen-
tes e responsáveis da Hierarquia Oculta da Terra, bem como o traba-
lho que vem executando para seu próximo surgimento na Terra, fez
com que eu resolvesse colocá-Lo na capa deste livro, até também
como “um chamado à consciência crística” que está tão esquecida
pelos seres humanos, apesar de se falar muito no Cristo. Na verdade,
a grande maioria está longe de tê-Lo em seus corações, em suas men-
tes e em suas almas, de vivenciar todas as suas energias crísticas e
Sua mensagem – e colocá-las na prática do dia-a-dia desta vida.

Se a foto da pintura tinha me impressionado, quando estive di-
ante da própria pintura ainda mais maravilhado fiquei. Perguntei a
Elizabette como havia pintado aquele quadro, e a sua experiência foi
tão linda, que lhe pedi autorização para publicá-la. Gostaria que fosse
ela, com suas próprias palavras, a contar aos leitores os motivos e ra-
zões que a fizeram pintar essa obra.

“Em 1990, durante uma meditação, tive uma visão introspectiva
de um ser maravilhoso, cheio de Luz nos olhos, que não conseguia
enxergar a cor, apenas os reflexos de raios dourados e verdes por toda
a sua volta. Tive a certeza de ser O Cristo, o qual, desde então, sinto
sempre que penso nele.

Quando voltei da meditação queria retratá-Lo, mas fiquei receosa
de transfigurá-Lo, tão imensa era a sua luminosidade, tão intensa e ao
mesmo tempo, tão sutil. E assim querendo respeitar tal imagem, fiquei
seis meses, mais ou menos, voltando a ela, para poder reproduzi-la o mais
fiel possível, apesar de saber que jamais o conseguirei na íntegra.”1

Poderá parecer estranho para muitos leitores, que perguntarão:
existem seres humanos que possam contatar esses maravilhosos Seres
de Luz, os quais chamamos de Mestres, principalmente o Cristo?

Cristo não está morto! As religiões é que pregam isso; talvez
seja melhor para seus interesses que todos pensem que Ele morreu e
que não se pode nem se deve contatá-Lo. Pura ilusão! A vida é eterna
e não finita a um único corpo carnal. Hoje, em todas as partes do mun-
do, existem pessoas que desenvolveram suas faculdades superiores,
desobstruíram seus canais espirituais e conscientemente chegaram ao
contato com os Mestres e, obviamente, com o Senhor Cristo-Maitreya.
Não é um privilégio, algum dom especial, que uns têm e outros não; todos
possuímos grandes potencialidades latentes, sentidos e faculdades (apesar
ainda ocultas) muito mais do que o homem imagina: é tudo uma questão
de desenvolvimento e de evolução espirituais.
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Na medida em que a roda do tempo vai caminhando, mais se-
res humanos vão despertando essas faculdades espirituais, sendo cada
vez mais comuns estes contatos. Durante o terceiro milênio, uma grande
parcela da humanidade estará completamente consciente de outros pla-
nos, mundos e dimensões, e diretamente contatarão todos os seres que
os habitam.

Cristo está, aos poucos, aproximando-se da humanidade nova-
mente. Há dois mil anos trouxe as energias do Cristo Planetário; ago-
ra vem nos trazer as energias do Cristo Solar para, juntamente com
todos aqueles que tenham o Cristo Interno desperto em seus corações
e almas, todos unidos, conquistarmos para a Terra o Cristo Cósmico,
que é o objetivo final da Sua próxima missão.

Elizabette conseguiu captar muito bem o detalhe do disco voa-
dor saindo do chakra laríngeo do Cristo, confirmando que a sua mis-
são é cósmica, visto que a Terra, aos poucos, está retornando ao conví-
vio cósmico, sendo o Senhor Cristo-Maitreya, precisamente, esse gran-
de “elo” que faltava à humanidade e que Ele está aos poucos conquis-
tando para todos nós, independentemente de religiões, crenças, seitas
ou qualquer tipo de organização ou instituição místico-espiritualista,
criadas pelos homens.

Assim, eu chamo a esta reprodução da pintura de Elizabette de,
O CRISTO CÓSMICO.

Henrique Rosa
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DEDICATÓRIA
Com muito carinho, ao Mestre Tibetano Djwhal Khul2 e à Alice

A. Bailey, e a todos os Obreiros que passaram pela Terra. A eles o
nosso Amor Crístico e os nossos eternos agradecimentos pelas suas
obras em prol da evolução da humanidade. Abrimos este nosso traba-
lho com as palavras do Mestre D. K.:

“O mal reinante no mundo não impede a revelação nem obsta o
desenvolvimento da vida espiritual, porque esse mal é resultado da
má compreensão e da errônea orientação imprimida à mente humana,
bem como da importância dada às coisas materiais provocada por
épocas em que prevaleceu a competição; decorre do fracasso das or-
ganizações religiosas de todo o mundo em preservar a verdade em
toda a sua pureza e evitar a idéia fanática de que a interpretação da
verdade, por um indivíduo, deve necessariamente ser a única e a cor-
reta. Os teólogos têm se esforçado sinceramente, defendendo frases
que acreditaram ser as únicas e corretas como expressão da idéia
divina ficando Cristo esquecido por trás dessas palavras; os eclesiás-
ticos concentraram todo o seu esforço e capacidade em reunir fundos
para a construção de edifícios, enquanto os filhos de Deus seguem desnu-
dos e famintos, perdendo assim sua fé no amor divino.”3

2 Conhecido na literatura esotérica com as letras de D. K. e “o Tibetano”, que segun-
do uma declaração datada de 1934 a Alice A. Bailey, é um instrutor que ainda está
em corpo físico. Está encarregado de difundir a, Sabedoria Eterna e preparar muitos
discípulos de outros Mestres. Chegou à quinta grande iniciação, a de Mestre, em
1875. Reside no Tibete, trabalha com a Hierarquia Oculta e preside a um numeroso
grupo de lamas tibetanos. Diz-se que é uma reencarnação de Aryasanga, um discípu-
lo de Buda. Ele é um Mestre do segundo raio, do aspecto amor-sabedoria. Hoje (no-
vembro.97) ele está encarregue de preparar discípulos de vários Mestres como ajudar
a implantar no plano físico as antigas Escolas de Sabedoria que são orientadas pelos
Mestres de Luz e não por personalidades humanas.
3  “O Reaparecimento do Cristo” – Alice A. Bailey – Alice Ann Bailey nasceu em
Manchester (Inglaterra), em 16.6.1880 e desencarnou em 15.12.1949. Pertenceu à
Sociedade Teosófica. Teve o primeiro contato com o Mestre Koot Hoomi quando
tinha 15 anos; foi uma das discípulas mais avançadas desse Mestre. Trabalhou quase
30 anos com o Mestre Djwhal Khul, mais conhecido como “O Tibetano”, que através
dos seus “canais espirituais” lhe transmitiu 18 obras esotéricas, das suas 24. Fundou
uma escola de filosofia esotérica, em New York, chamada “Arcane School”, que
conta com filiados em todo o mundo.
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EXPLICAÇÃO
Este trabalho, que agora apresentamos ao público, foi transmiti-

do por Seres que se encontram em planos, mundos, níveis de consci-
ência ou dimensões muito além dos mundos físico e astral.

Estas mensagens foram transmitidas pelo Mestre Zanon4 e a in-
trodução é do Mestre Akhenaton.5 Estes dois Seres de Luz fazem parte
da Grande Unidade de Consciências Luminosas e Inteligentes, mais
conhecida pelos nomes de Grande Hierarquia Oculta, Grande Hierar-
quia Maior, Grande Fraternidade Branca ou o Governo Oculto do
Mundo. Não se trata de uma obra mediúnica, psicografada, mas está
dentro dos novos métodos de desenvolvimento espiritual da Nova Cons-
ciência Aquariana que está surgindo no ser humano.

Henrique Rosa

4 Um Mestre muito pouco conhecido dos ocidentais como muitos outros que fazem
parte da Hierarquia Oculta, Mestre Zanon, também conhecido no Oriente com o
nome de Mestre Júpiter, foi durante muito tempo o regente da Índia. É um profundo
conhecedor da antiga Sabedoria Ária. Pertence no primeiro raio. Conhece a fundo o
trabalho dos mestres e discípulos, os Obreiros, de todas as épocas. É considerado
entre os Mestres como o mais velho.
5 Akhenaton, ou Amenófis IV, foi Faraó no Egito, reinou entre 1375 a 1358 a. C.
grande reformador religioso, monoteísta. Tentou implantar o culto a um Deus Único,
tendo por base o Sol nos corações dos homens. Nasceu em Tebas, Egito, aproxima-
damente em 1388 a. C., casado com Neferti. Atualmente é um Mestre, trabalha in-
tensamente com a H. O.; ligado ao segundo raio, Amor-Sabedoria, também trabalha
com o quarto raio, Harmonia-Beleza; cuida de muitos discípulos de vários Mestres,
como também dá apoio a muitas hostes e falanges de seres que se encontram em
vários planos ou mundos invisíveis. O Mestre Akhenaton está encarregado pela H.
O. de unir “os Filhos do Sol” ou, como Ele próprio os chama, os antigos Filhos do
Egito que, juntamente com Ele, montarão as bases para o surgimento da nova Civili-
zação Solar e da nova Raça Dourada, que será completamente orientada pelo chakra
cardíaco (coração), o Amor-Sabedoria (O Ser Crístico) e pelo chakra coronário (a
mente abstrata). Juntamente com o Mestre Serapis Bey, reconstituirão os Grandes
Mistérios Sagrados da Eterna Sabedoria Universal.
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“O verdadeiro conhecimento é privativo do espírito e só
podemos adquiri-lo pela mente superior: o único plano

em que podemos sondar as profundidades da
Onipenetrante Absolutividade.”

“A Doutrina Secreta” – Helena P. Blavatsky.6

6 Helena Petrovna Hahn Faéef de Blavatsky, eminente teósofa e ocultista, nasceu
em Ekaterinoslav(Rússia)em 3l.7.1831 e desencarnou em 8.3.1891. Viajou por mui-
tos países. Recebeu a missão dos Mestres de fundar uma sociedade espiritualista, a
Sociedade Teosófica. Para melhor desempenhar a sua missão, estudou três anos no
Tibete. Escreveu várias obras, mas a principal é “A Doutrina Secreta”, com profun-
dos ensinamentos esotéricos transmitidos a Blavatsky, principalmente pelos Mestres
Koot Hoomi e Djwhal Khul (o Tibetano).
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PREFÁCIO
Neste período cíclico de transição, parcelas significativas da

humanidade buscam desesperadamente a sua realização espiritual e o
seu verdadeiro caminho interior. O peregrino da senda oculta se de-
fronta com uma “babilônia” de informações, muitas delas produtos da
fantasia das personalidades humanas.

Muitos buscam seu Mestre Espiritual que, no mundo da alma,
orienta e ensina para que cada um encontre seu verdadeiro caminho
interior, que o conduza definitivamente à libertação, salvação e ilumi-
nação espirituais. Muitos buscam respostas certas para as suas dúvi-
das, como, por exemplo, quem são realmente os Mestres, como eles
atuam no mundo e o que é a Grande Fraternidade Branca ou o Gover-
no Oculto do Mundo.

O Governo Oculto, através do Mestre Zanon, procura neste tra-
balho desvendar para a humanidade alguns mistérios até então ocultos
para a grande maioria e, principalmente, a ação no mundo de seus
Obreiros e colaboradores. Silenciosamente, eles ajudam a humanidade a
caminhar na direção da Luz Maior para que o ser humano possa despertar
e fundir-se com a Luz que reside também dentro de cada um.

Sinceramente, apesar de já estar habituado às grandes revela-
ções que muitos mestres ocultos me permitiram saber (mas tudo sem-
pre dentro do “não se pode ainda revelar à humanidade”), este traba-
lho do Mestre Zanon surpreendia-me em cada página que recebia.

A força e a determinação das palavras que Zanon transmitia re-
velavam um ser profundamente sábio do que estava dizendo e fazen-
do: o amor que emana do seu Ser é enorme, o carinho que tem pela
humanidade não tem limites.

Foi a primeira vez nesta atual existência que fizemos juntos um
trabalho deste tipo. Ele sempre se apresenta a mim surgindo de um
caminho de terra, que faz um meio arco, orlado por grama. Usa túnica
branca de tecido, se assim o podemos chamar (parece lã), traz ao peito
uma corrente com um medalhão. O que está nesse medalhão, ele nun-
ca me deixou ver. Aparenta ser um homem de uns sessenta e tantos anos,
estatura de média para baixa, bem-constituído, cabeça calva, com cabelos
brancos dos lados, barba branca, cajado na mão direita.
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Faz lembrar um filósofo da Grécia antiga, do gênero de Sócrates.
Ele nunca quis revelar detalhes de suas vidas – sempre disse que não
era necessário: o importante era ajudar a humanidade a atingir sua
libertação espiritual.

Só mais tarde vim a descobrir que Ele é também o Mestre Júpiter
(muito conhecido do esoterismo Oriental). Como estivemos encarna-
dos numa mesma época, na Grécia Antiga, o Mestre achou melhor se
apresentar desta maneira para facilitar nosso relacionamento e o traba-
lho que tínhamos a executar.

A primeira parte deste livro foi transmitida em 1987 e 1988, e a
segunda de 1990 a 1993. Mestre Zanon deixou as últimas mensagens
para serem transmitidas só quando houvesse uma previsão da impres-
são do livro. Em cada mensagem coloquei as datas em que me foram
transmitidas para que o leitor pudesse fazer uma relação entre o que
Zanon revelava e os acontecimentos que estivessem ocorrendo no
mundo naquelas mesmas datas.

Este livro foi canalizado, recebido pelos meus canais mentais (a
canalização espiritual, ou como em inglês está sendo chamado,
“channeling”), principalmente por aquele que, no Oriente, recebe o
nome de “o antakarana”, a ponte que liga cérebro-mente-alma. Pelo
desenvolvimento das faculdades espirituais superiores, com uma parte
da minha mente superior (o hemisfério direito do cérebro), espiritual-
mente, ainda pouco conhecida do mundo ocidental, comunico-me com
esses Excelsos Seres de Luz que tanto trabalham silenciosamente em
beneficio da humanidade. Com a outra parte, a mente inferior ou con-
creta (o hemisfério esquerdo do cérebro), registro fielmente na minha
linguagem aquilo que o Mestre me transmite.

No meu caso, todo este processo de canalização mental consci-
ente foi durante muitos anos desenvolvido com a orientação dos pró-
prios Mestres. Foram Eles que deram todos os ensinamentos e experi-
ências necessárias para poder chegar ao ponto de desenvolvimento
espiritual que me permitisse cumprir as tarefas, missões e serviços que
Eles queriam que eu executasse.

Não se trata de mediunidade, mas de faculdades mentais que
todos os seres humanos têm e não sabem ainda como desenvolver.
Para o leitor melhor entender, é como uma voz que surge no interior da
minha cabeça, na glândula pineal, no chakra coronário. Fala tão clara-
mente, tão nitidamente e com tanta força, como se fosse uma pessoa
que estivesse ali ao meu lado, ditando-me; quando isto acontece, mi-
nha vontade, consciência, mente e sentimentos interiores se expandem
e vejo claramente o Ser que se apresenta. Entro num estado muito
especial de consciência e meus pensamentos param. E se forma um
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vazio, um vácuo, um grande silêncio na minha mente. Nunca perdi a
vontade nem a consciência: paro quando quero – nada é feito contra a
minha vontade. Eles solicitam sempre minha colaboração e voluntari-
amente me presto a ser um veículo de suas manifestações. Nunca se
incorporaram em mim – para Eles nossos corpos humanos são autênti-
cos Templos Vivos, onde lá dentro está o verdadeiro Deus e, como tais,
não devem ser violados.

Esta explicação visa a esclarecer como este trabalho foi realiza-
do para que o leitor fique consciente da sua sinceridade e honestidade,
e não para enaltecer minhas capacidades. Os Mestres nos ensinam que
quanto mais elevada é uma alma, mais humilde e simples ela se torna
e mais se entrega ao serviço de ajudar os outros, para que todos consi-
gam atingir sua libertação e iluminação espirituais.

À medida que a alma evolui e mais se vai deparando com os
complexos processos da evolução individual e coletiva, começa a
contatar milhares de Seres que estão muito à frente da sua própria
evolução. Esses Seres expressam um amor e uma humildade tão gran-
des (apesar da sua enorme sabedoria e luminosidade), que se sente
demasiado pequenina a alma para cair no campo das vaidades e orgu-
lhos de sua personalidade, o que só limitaria seu progresso espiritual e
dificultaria sua própria evolução.

Inseri vários textos de discípulos e Obreiros da Hierarquia Oculta
que, ao passarem pela vida física, foram extraordinários canais espiri-
tuais dos Mestres. Estas inserções são intencionais, não só como reco-
nhecimento e agradecimento aos seus trabalhos, como para chamar a
atenção dos leitores para o fato de os Seres de Luz, os Mestres, esta-
rem sempre atuando no mundo, muitas das vezes por intermédio de
seus discípulos, seus filhos espirituais.

O Plano da Hierarquia Oculta é sempre contínuo. Existem hoje
espalhados pelo mundo inúmeros seres humanos que, como eu, são
canais espirituais dos Seres de Luz, os Mestres. Fazemos parte de um
mesmo processo, de uma mesma Obra – cada um está executando suas
tarefas e missões fazendo a sua parte, tudo para beneficio da evolução
da humanidade.

“Quando a consciência crística despertar em todos os homens,
então teremos paz na Terra e boa vontade entre os homens. Quando
isto ocorrer, então poderá Deus ser glorificado. A expressão da nossa
divindade porá fim ao ódio reinante na Terra e derrubará os muros que
separam um homem de outro homem, um grupo de outro, uma nação
da outra, religião de religião. Onde há boa vontade deve haver paz,
atividade organizada e o reconhecimento do Plano de Deus, porque
este Plano é síntese, este Plano é fusão, este Plano é unidade e unifica-
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ção. Então Cristo será o todo em todos, e Deus através do Cristo – O
Cristo histórico – que revelou Deus e, através do Cristo individual, oculto
em cada coração humano, O qual deve ser trazido à existência.

Deus está se aproximando mais ainda e a nova era não só reco-
nhecerá a verdade das revelações passadas, atestando sua validade e
progressiva revelação da divindade, como a tudo isto se somará a re-
velação definitiva da Presença de Deus no coração humano, do Cristo
nascido no homem e de cada ser humano que se manifeste, verdadei-
ramente, como filho de Deus.”7

Todos têm as mesmas potencialidades e faculdades espirituais.
Não existem privilegiados dos Mestres, seus “porta-vozes” exclusivos
– isto só representa a vaidade das personalidades humanas. Cada um
está no nível evolutivo que alcançou, como desenvolveu as faculdades
e capacidades que conseguiu despertar.

Todos podem ter acesso direto e consciente a esses extraordiná-
rios Seres de Luz, nossos irmãos mais velhos, aqueles que são os au-
tênticos Instrutores Espirituais da humanidade que nós chamamos de
Mestres; basta ter vontade, crer, ter fé, desenvolver corretamente as
faculdades superiores, sublimar-se e nunca desistir dos seus propósi-
tos. “Quando o discípulo está preparado o Mestre lhe aparece” (no
plano espiritual, no mundo da alma ou no plano mental), e hoje cada
vez mais, por todo o mundo, estão surgindo seres humanos com seus
canais espirituais abertos, onde as canalizações dos ensinamentos e
energias originários dos planos superiores são transmitidos via alma-
mente-cérebro-sentimento. E um processo muito diferente daquele
conhecido como mediunidade: não podemos confundi-lo com facul-
dades superiores da alma, da mente e da consciência.

Estamos atravessando uma época muito importante para a evo-
lução do planeta e da humanidade. Espero que este nosso trabalho contri-
bua para o vosso desenvolvimento espiritual e evolução. Ele não só prin-
cipia a levantar a ponta dos véus desses “Grandes Mistérios” que ainda
cobrem o Trabalho da Hierarquia Oculta ou o Governo Oculto do Mun-
do, como explica de que modo os Mestres atuam no Mundo, sendo ao
mesmo tempo uma ajuda para que cada um encontre seu Caminho Interi-
or e se transforme num verdadeiro Obreiro da Luz.

Ao longo desta obra, Mestre Zanon coloca muitas sinalizações
para que cada um tenha o mérito de descobri-las e, através delas, en-
contrar seu meio de chegar à Luz Divina que reside em todos nós.

Henrique Rosa
7 Alice A. Bailey.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho resulta da experiência de um dos grandes Mestres

Ocultos, que no silêncio e no anonimato tem conseguido grandes con-
quistas para a humanidade, elevando sempre o nível espiritual das al-
mas em evolução neste planeta.

Mestre Zanon (conforme se apresenta para nosso amigo H.R.), o
seu nome é um dos muitos que teve, e a sua forma, uma das inúmeras
que construiu na sua longa peregrinação pelo mundo físico. E como
ele próprio diz, “não são os nomes que importam, eles são meros rótu-
los”, porque a mente concreta do ser humano ainda necessita rotular as
coisas para melhor compreendê-las.

O que Zanon relata e o que pretende é chamar a atenção de todos
aqueles que seguem a senda oculta rumo à Hierarquia, para o trabalho
de todas as almas libertas da roda dos karmas, iluminadas pelas suas
ações e experiências constantes que lhes permitiram uma expansão e
unificação dos seus “eus”, dos seus diversos níveis de consciência e
que estão, como sempre estiveram, ativas, e mais ativas ainda neste
momento importante de transição e transformação da humanidade.

Estas mensagens mais parecem aulas, e o mais importante para
nós é aquilo que está implícito, escrito nas “entrelinhas”, para que
aqueles autênticos pesquisadores e buscadores das coisas espirituais e
esotéricas consigam encontrar e incorporar ao seu sistema evolutivo
individual.

Não foi intenção de Mestre Zanon descrever esquemas compli-
cados, mas levar o leitor não só à expansão de sua mente e consciên-
cia, como também lhe dar uma compreensão mais ampla do Governo
Oculto do Mundo ou do Trabalho da Hierarquia Oculta, tendo todo o
cuidado de evitar os rótulos para não condicionar as mentes a teorias,
a métodos, a padrões que as possam levar a uma distorção da ação
dinâmica que a Hierarquia de Seres iluminados e libertos manifestam.

Como muito bem diz o Mestre Djwhal Khul por intermédio de
Alice A. Bailey, no livro “Um Tratado Sobre Magia Branca”:

“A Hierarquia do planeta constitui simbolicamente o centro
coronário (chakra coronário) da humanidade e suas forças constituem as
forças cerebrais. No plano físico há um grande grupo de aspirantes,
discípulos probatórios e discípulos aceites que estão procurando contatar
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8 “O Trabalho”, os Mestres dizem que se refere à grande expansão da mente e da
consciência que a Hierarquia, com todos os seus mestres e discípulos, está traba-
lhando para que o máximo possível de seres humanos atinja níveis superiores de
evolução e assim possa se autolibertar e auto-iluminar.

com o centro coronário, alguns consciente, outros inconscientemen-
te. Eles são recolhidos de todos os campos de expressão, mas são
todos criativos numa forma ou noutra.

A Hierarquia dos Mestres, dos iniciados maiores e discípulos
está progredindo firmemente com aquele trabalho8, mas depende, sob
a lei, daqueles no plano físico que deverão produzir as formas exterio-
res. Se estes falharem em responder, haverá um atraso ou construção
errada; se fizerem erros, haverá perda de tempo e de energia e nova-
mente atraso; se perderem interesse e pararem de trabalhar, ou ficarem
primeiramente interessados em seus próprios afazeres e personalida-
des, o Plano terá que esperar e a energia que de outra maneira estaria
disponível para a solução dos problemas humanos e a orientação da
humanidade, terá que encontrar sua saída em outras direções. Não há
coisa alguma estática no processo criativo; a energia que flui na pulsa-
ção da vida una e sua atividade rítmica e cíclica – nunca terminando e
nunca descansando – precisa ser utilizada em algum lugar e precisa
encontrar seu caminho para alguma direção; muitas das vezes (quando
o homem fracassa em seu dever) com catastróficos resultados. O pro-
blema dos cataclismos; a causa, por exemplo, do perigo firmemente cres-
cente dos insetos acha-se relacionada com o influxo de energia usada e
não aceita que é capaz de uma direção certa, de um propósito correto e do
adiantamento do Plano, se os aspirantes e discípulos do mundo ombrearem
suas responsabilidades grupais, submergirem suas personalidades e al-
cançarem a verdadeira realização.

A humanidade precisa ser mais diligente e mais inteligente na
elaboração de seu verdadeiro destino e obrigações kármicas. Quando
os homens estiverem universalmente em contato com “os executores
do Plano” e suas mentes e cérebros estiverem iluminados pela Luz da
Intuição, da Alma e da Mente Universal, quando eles puderem treinar-
se e responder inteligentemente aos impulsos periódicos que
ciclicamente emanam do lado interno da vida, então haverá um firme
ajustamento entre a vida e a forma e uma rápida melhora das condi-
ções mundiais.”

Inserimos este texto da obra de Alice A. Bailey porque achamos
que é hora de chamar a atenção para o trabalho dos verdadeiros discí-
pulos dos Mestres Ocultos que passaram pelo plano físico, e para aque-
les que presentemente encontram-se entre vós, cuidando para que o
Plano possa ser cumprido pela humanidade. E é precisamente esta uma
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das várias intenções de Zanon ao revelar um pouco do que é realmen-
te esse Plano. Na continuação deste trabalho tomareis mais um pouco
de consciência e compreensão de que a humanidade nunca esteve
sozinha. Almas cheias de amor universal trabalham ativamente para
elevar os níveis de consciência, expandir a mente, a sensibilidade, a
compreensão do verdadeiro sentido da vida universal, elevando a
energia e a luz espiritual dentro de cada um, para que atinja a sua
própria autolibertação e auto-iluminação.

Os nomes de “mestre”, “mentor” ou outros que o ser humano
costuma nos rotular não têm significado algum para nós. São rótulos,
porque muitos não sabem raciocinar de outra forma, mas a sua consci-
ência maior não necessita de nomes nem de rótulos, pois todos gradu-
almente nos fundiremos na Luz Maior, na grande energia eletrônica
cósmica consciente e inteligente, que também chamamos de Deus Cri-
ador, mas sem perder nossas individualidades nem nossas parcelas ou
células da consciência cósmica que cada um representa.

É importante que comecem a tomar consciência e a compreen-
der melhor a ação dinâmica dessas consciências luminosas que traba-
lham para elevar a humanidade e o planeta a um estado de paz, de
justiça, de liberdade, de harmonia e equilíbrio, de amor universal, de
sabedoria, de luz e fraternidade, sem rótulos nem barreiras ou divisões.

Esperamos que esta obra seja muito útil para todos. Ela é muito
profunda. É um bonito trabalho que Zanon, juntamente com nosso
amigo e companheiro H.R., conseguiram trazer para a humanidade.

Existe um Governo Oculto do Mundo ou, como em esoterismo é
mais conhecido, uma Hierarquia Oculta que é formada por Seres de
Luz e, pelo fato de a maioria não ter dela conhecimento nem conseguir
ainda contatá-la, não prova que não exista. Mas um dia ela se
exteriorizará. Esse é um dos trabalhos que esse Grupo de Servidores
do Mundo, os Obreiros, estão também executando no plano físico. Então
saberão que ela é real como o planeta e que sem ela, sem sua adminis-
tração, sua ajuda e muitas vezes sua intervenção, os homens, há muito
tempo, teriam acabado com o planeta.

Akhenaton
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“Antes que a alma possa ver, é necessário
 alcançar a harmonia interna e tornar os olhos

 da carne cegos a toda ilusão.
Antes que a alma possa ouvir, a imagem (o homem)

 deve se tornar tão surda aos rugidos como aos
 murmúrios, tanto aos urros do elefante como ao zumbido

prateado do vaga-lume dourado.
Antes que a alma possa compreender e recordar,
 deve estar unida ao orador silencioso, tal como

 a forma em que a argila é moldada:
 primeiro se une à mente do modelador.

Pois a alma, assim, escutará e se lembrará.
E então a Voz do Silêncio falará ao ouvido interno.”

“A Voz do Silêncio” – H. P. Blavatsky
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AOS MEUS IRMÃOS TERRENOS
Ao longo dos tempos venho acompanhando a marcha da huma-

nidade nos seus ciclos sucessivos de evolução. Sempre olhando para
todos os seres em todos os reinos, planos e dimensões da vida, como se
fossem uma extensão de mim mesmo.

Sofri, chorei, ri e cantei com todos os seres. Seus sofrimentos
eram os meus, suas conquistas eram as minhas.

Todos somos uma grande família que habita o mesmo reino que
podemos chamar de Terra. Mas a grande maioria não tem consciência
de que é um elemento importante, um “elo” dessa cadeia de seres e
que, através dos laços eternos do verdadeiro amor universal, estamos
ligados e unificados no mesmo Espírito Divino do Grande Criador
Universal.

Não quis deixar passar esta oportunidade de, através deste tra-
balho de dois queridos irmãos da nossa “família mística”, como diz
Mestre Akhenaton, e que tanto têm lutado para conscientizá-la e unificá-
la, colaborar com a minha parte e ao mesmo tempo chegar mais perto
de todos os corações, mentes e almas daqueles que buscam o verdadei-
ro Cristo.

Não deveis buscar-me onde nunca estive.
Não deveis buscar um Cristo morto porque nunca estive morto.
Não deveis buscar a verdade morta porque ela não vos fará li-

vres, e só a verdadeira liberdade vos levará à iluminação da alma, da
mente e da consciência que existe em cada um.

Me procurais nos altares, na cruz que julgais representar um
calvário da morte; contudo, ela sempre foi um símbolo de vida, uma
“chave” que abre as portas de múltiplos mistérios.

Nas orações, evocações e meditações me buscais, mas não me
encontrais, nem me sentis. Só a verdadeira entrega de corpo, mente e
alma ao Espírito da Verdade que existe em cada um, poderá trazer-vos
até mim e fará com que eu chegue até vós.

Sempre quis falar com todos os meus irmãos, mesmo aqueles
que vivem na carne, mas sempre fechastes a porta interior à minha
presença. Muitas vezes sentistes a minha presença e me rejeitastes
porque não acreditais que tendes uma alma crística e um espírito divino.
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Abri a porta do vosso coração, livrai-vos das amarras, sublimai-
vos, sejais puros de sentimento, mente, consciência e alma e segurai
na minha mão; vamos todos juntos reconstruir um mundo novo, onde
todos tenham a consciência que fazem parte da grande família místi-
ca. Vamos ajudar uns aos outros como certamente ajudaríeis ao pai, à
mãe, aos irmãos, aos vossos filhos, se eles precisassem.

Não deveis mais permitir que o ódio, o rancor, a ganância, o
materialismo, o medo e o individualismo habitem em vossos corações
e mentes.

Olhai para a natureza externa, como é bela, maravilhosa e pura!
Olhai para as árvores, os pássaros cantando, as águas dos rios

correndo, o vaivém do mar dançando, o vento beijando vosso rosto, o
sol que todos os dias nasce e se põe no horizonte, as estrelas do céu
onde estais...

Agora, silenciai os pensamentos e emoções... Escutai o ritmo do
coração, olhai para dentro, mergulhai... Lá encontrareis uma outra na-
tureza, a interna, onde tudo também é belo, maravilhoso e puro – basta
que realmente acrediteis e tenhais FÉ no Cristo que existe na alma, no
Deus que está presente em vosso Espírito.

Acreditai em vós mesmos; lá dentro existem vários santuários
interiores onde, em seus altares místicos, o sagrado, o belo, o maravi-
lhoso, o puro está presente, e não o sabeis.

Não achais que já é hora de viverdes plenamente, na natureza
interna também? Sentirdes vossas sementes interiores crescerem e da-
rem seus frutos dourados, os frutos da sabedoria? Escutardes o cântico
interior da alma? A água viva correr nas vossas veias? Olhardes
extasiado para o mar interior e sentirdes a eternidade em vós? E sentirdes
as energias percorrerem os corpos (denso e sutis) e saberdes que sois
Vida feita à imagem e semelhança do Grande Criador... Olhardes o
sol interior em vosso chakra cardíaco despontar no horizonte da vida
tridimensional, e quando for um sol poente nesse horizonte, surgirá
num outro mais elevado, mais sublime... Olhardes para vossa mente e
sentirdes a representação do universo dentro de vós...

Existem múltiplos mistérios dentro e fora de vós para serem
desvendados. Buscai a sabedoria interior que está baseada na experi-
ência e vivência do dia-a-dia da vida. Ela conduzirá à verdade que
reside na alma e no espírito, e só ela vos tornará livres e só a libertação
vos levará à redenção e ascensão espirituais.

Não penseis que só alguns podem chegar a mim como aos ou-
tros Seres de Luz que chamais de Mestres; lembrai-vos do que disse
“todos pertencemos à mesma sagrada família divina”; por isso, todos
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somos irmãos nos mais variados níveis da evolução cósmica. Os Mes-
tres são simplesmente vossos “irmãos mais velhos”; assim, todos po-
dem chegar e comunicarem-se com todos nós – basta que exista um
desenvolvimento, transformação e sublimação espiritual real. Abri
vossos canais espirituais e vossos portais interiores que são os chakras
e deixai que a nossa Luz, o nosso Amor e Sabedoria penetrem no inte-
rior dos vossos santuários sagrados – “nós seremos unos com o Divino
Pai” para a Glória do Espírito Eterno do Criador.

Pensais estar sós, que tudo na vida é “obra do acaso”, que Deus,
o Cristo e vossos Mestres vos abandonaram.  Nada disso.  Sempre
estivemos, estamos e estaremos perto de vós, guiando vossos passos
para que não mais mergulheis nos vossos próprios abismos, para não
erguerdes mais barreiras à evolução e expansão do sentimento puro da
alma, para que exista também uma expansão da mente e da consciên-
cia e, assim, atingirdes a vossa unidade interior com o Cristo na Alma
e o Pai no Espirito.

Prestes é a hora, o momento se aproxima, onde cada um terá que
fazer a sua unificação interior e, quando o fizerdes, me encontrareis
presente na vossa Alma, porque “EU SOU O FILHO DO PAI” que
desceu à Terra com a missão de redimir seus irmãos e os conduzir de
volta ao Divino Reino, de onde um dia partiram e agora retomarão.
Por isso, estou de volta para segurar na vossa mão e vos conduzir à
Presença Divina do Pai, para que cada um de vós e o Pai sejam unos
no mesmo Espírito da Verdade, mas com plena consciência da vossa
Herança Divina e que são seus Filhos Divinos, meus irmãos mais jo-
vens. Então, nós temos cuidado de vós, olhamos por vós, para que as
vossas almas não se percam pelos caminhos negros da escravidão, da
maldade e da estagnação espiritual.

Com todo o meu Amor Crístico, vosso irmão mais velho,

Cristo-Maitreya
9.10.1993
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“A Hierarquia existe, não “lá em cima, nas nuvens “, mas
aqui, entre nós, trabalhando por trás da cena em cada conti-
nente e em cada país; trabalhando tanto sob a máscara dos
nossos próprios amigos e camaradas, como disfarçados na
forma daquelas pessoas pelas quais sentimos violento anta-

gonismo – ou trabalhando em formas etéricas e invisíveis, em
torno de nós ou dentro de nós, inspirando nossas mentes, de

uma forma telepática. – A Hierarquia tem o seu “lar” na
Terra, isolada e resguardada contra as ruidosas atividades

do homem.”

“A Iniciação do Mundo” – Vera Stanley Alder.9

9 Esoterista e escritora inglesa.
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MENSAGEM I
AS ANTIGAS ORDENS

Há muito tempo o Conselho Superior dos Mestres, que adminis-
tra a evolução espiritual na terra, chegou à conclusão que era preciso
acelerar o aspecto místico-espiritual de uma parcela da humanidade,
devido a esta encontrar-se numa estagnação religiosa, cheia de teorias
e dogmas impostos pelos líderes religiosos que estavam reencarnados
na época.

Uma das idéias que obtiveram o consenso de todos foi a de rea-
nimar as antigas Ordens Secretas no plano material, dando lhes carac-
terísticas da época em que foram implantadas.

Assim, surgiram várias Ordens, de diversos matizes místicos:
Ordens pequenas, médias e grandes. Todas elas tinham três metas a
serem atingidas:

Primeira, a separação místico-espiritual de pequenas parcelas da
humanidade, desvinculadas das religiões que aglutinavam e limitavam a
ação evolucionista, dando a esta parcela de seres humanos um novo im-
pulso místico, levando-os a seguir um caminho diferente dos religiosos,
porque o, misticismo que hoje se conhece vinculam-no às religiões, o que
não está correto. As religiões se apoderaram do misticismo, como capa
para encobrir muitas vezes as suas falsidades. A verdadeira religião está
acima das paixões humanas: ela conduz à verdade sem rótulos, dogmas
ou teorias. A religião não precisa do misticismo para andar, quando ela é
sincera e se assenta sobre ideais nobres, puros e verdadeiros.

Segunda, o objetivo das Ordens Antigas era orientar essa peque-
na parcela, organizá-la e desenvolver métodos, práticas e ações que
canalizassem energias para preparar o futuro da parcela maior da hu-
manidade. Essa pequena parcela iria, no decorrer do tempo, sofrer uma
aceleração em suas evoluções individuais, tanto nas suas esferas mís-
ticas como na aquisição de sabedoria, para que aquelas se tomassem
combatentes contra as forças de cristalização que há muito caem sobre
a humanidade física.

Este grupo de almas do passado – canalizadas através das Or-
dens que ao longo dos tempos foram surgindo e desaparecendo –, veio
a prestar grandes serviços à parcela maior da humanidade, como mais
adiante veremos.
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Terceira, o aspecto do trabalho dessa pequena parcela trouxe
para o mundo humano “Novas Forças Cósmicas”, despertando forças
positivas como ideais adormecidos na humanidade, para que a acele-
ração da evolução geral pudesse prosseguir seu trabalho.

A ação das antigas Ordens foi muito importante. Todas elas ti-
nham sempre dois aspectos: um externo, conhecido pela parcela mai-
or, e outro interno, só acessível à parcela menor.

Queremos aqui fazer uma pequena pausa para explicar o que
entendemos por misticismo.

Todo ser humano tem um “Princípio Místico” dentro de si, a
“Energia Cósmica” da espiritualidade que, descendo do espírito, a cen-
telha Divina em cada um, se reveste com o corpo da alma se materia-
liza na personalidade, através de um corpo físico ou superfisico.

Esse fluído de cor branco-azulada, da cor do raio elétrico, vindo
da parte mais nobre do ser (o espírito), surge em cada um como a
agulha magnética de uma bússola indicando o norte magnético. As-
sim, a parte mística de cada um (quando liberta de influências exter-
nas), indica sempre o caminho a seguir, impulsionando a personalida-
de na busca de experiências, ações e realizações espirituais.

A parcela mística em cada pessoa não está vinculada à religião;
geralmente uma religião pode ser um caminho – embora coletivo –
que terá sempre uma partida e uma chegada.

Qualquer religião tem um princípio e um fim. Nunca será eterna
porque os seus primeiros idealizadores as fizeram para as necessida-
des de uma época, de um povo. Ela não é dinâmica porque geralmente
obedece a regras, dogmas e teorias preestabelecidas, e o verdadeiro
caminho é dinâmico, não obedece a leis feitas pelos homens. Suas leis
e suas regras são naturais e espontâneas, moldando-se a cada necessi-
dade da alma-espírito como as águas do mar se moldam às saliências
das encostas, das margens que ele banha, e nem por isso perdendo as
características e a força que representam. Tanto que, quando têm ne-
cessidade, ultrapassam as suas margens para criar uma nova margem,
assim modificando os contornos e saliências de sua orla anterior.

Então, deveis encarar as religiões como ajudas transitórias para
a parcela maior da humanidade e nunca como verdades e caminhos
eternos, porque correis o risco de cristalizar vossas evoluções indivi-
duais e nunca chegardes a encontrar o vosso caminho místico.

Quando a parcela maior se deixa levar muito tempo por uma
religião, começa a perder a sua sensibilidade mística que, quando livre
de influências externas, alerta-vos para os perigos da vossa jornada,
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rumo ao infinito de vós mesmos. Assim, o ser humano, insensível ao
seu aspecto místico, deixa-se levar ao sabor dos interesses pessoais
dos seus dirigentes, deixa-se manipular e perde todo o sentido do ver-
dadeiro rumo de seu caminho, seguindo o caminho que outros querem
que ele siga. Muitas vezes, esse caminho passa por autênticas florestas
de pesadelos, de paixões animais, onde os interesses pela posse das
coisas transitórias conferirão à personalidade poder e prazeres que são
tomados como coisas importantes e necessárias. Ela julga que, sem
elas a vida não tem valor, mas são estas coisas a fonte de sofrimentos
sem fim para a maior parte da humanidade.

Completamente insensível, inebriada pelas religiões, a grande
parcela se esquece das suas Origens, do seu Princípio Místico e Divi-
no; troca as coisas eternas pelas temporárias, os autênticos valores do
espírito pelos valores de suas personalidades. A humanidade necessita
de um novo impulso e Novas Ordens Místicas surgirão para mudar os
rumos da humanidade, tirando-a do domínio das influências da perso-
nalidade, das coisas temporárias, para despertar os objetivos da alma e
do espírito.

21.10.1987
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“A Humanidade está passando atualmente por um ciclo de
excessiva atividade. Pela primeira vez na história  humana
esta atividade envolve a humanidade numa grande propor-
ção nos três aspectos inteiros da consciência da personali-
dade. Os corpos físicos, os estados de consciência emocio-

nal e mental estão todos numa condição de potente subleva-
ção. Esta tríplice atividade unificada é aumentada por um

ciclo de  igualmente intensa atividade planetária,  devido à
chegada de uma Nova Era, a passagem do Sol para um novo

signo do Zodíaco10 e a preparação,  conseqüentemente, em
andamento para ajustar o homem  para trabalhar facilmen-

te com as novas forças e energias  atuantes sobre ele. No
centro da vida humana, o grupo integrante de ‘Novos Servi-
dores do Mundo’ (Obreiros) deve deparar-se portanto com
uma necessidade muito real. O seu trabalho deve primaria-
mente ser o de manter  a alma da humanidade – constituída

de todas as almas em seu próprio nível de existência –
através de sua própria atividade  organizada da alma, uma

ligação tão  estreita que sempre haja aqueles que possam
‘trabalhar nos interlúdios’ e assim manter o Plano em

progressão e a visão ante os olhos daqueles que não pos-
sam por enquanto entrar, eles próprios, no lugar secreto e

elevado. Eles têm de aprender como já disse muitas vezes, a
trabalhar subjetivamente e isto eles precisam fazer para

preservar – neste ciclo de atividade a expressão esotérica –
o poder, latente em todos, de se retirar para o centro. Eles

constituem a porta, falando simbolicamente. Capacidades  e
poderes podem esgotar-se por falta de uso; o poder da

abstração divina e a faculdade de achar o que foi chamado
‘o Caminho Dourado’ que leva para o tanque claro e daí ao
‘Templo do Retiro’ não devem ser perdidos. Este é o primei-

ro caminho aberto e a estrada livre de obstáculos.”

“Um Tratado Sobre Magia Branca” –  Alice A. Bailey

10 O sistema solar está saindo do signo de Peixes e entrando no signo de Aquários.
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MENSAGEM II
A NOVA MÍSTICA

O mundo físico, como todas as coisas que o homem toca, está
influenciado por forças humanas oriundas das personalidades doentes
e muitas vezes deformadas por falsas verdades, falsos princípios e por
leis criadas à imagem e semelhança dessas mesmas personalidades.

Ao olharmos o mundo humano, vemos uma humanidade espiritu-
almente doente, sem saber de onde vem, o que faz e para onde vai.

Vejamos como age hoje o ser humano: sua personalidade é o
resultado daquilo que aprendeu numa vida, o que seus pais lhe ensina-
ram, o que aprendeu nas escolas, nas suas profissões.

Baseado nessa experiência, ele pensa e age dentro do que apren-
deu e experimentou; a sua parte espiritual está geralmente só subordi-
nada à sua religião que, por vezes, está cristalizada, parada no tempo e no
espaço, acorrentada a um livro a que chama sagrado, ou a regras
estabelecidas no passado e completamente defasadas para os dias de hoje.

Este ser humano, com esta formação, é que está à frente das
nações e das organizações humanas que cuidam da humanidade.

O que se passa hoje no mundo humano é fruto desta maneira de
viver que, para nós, está completamente errada. É ela que gera as guer-
ras, os ódios, a fome, a miséria, o desequilíbrio social e tudo o mais
que sabeis muito bem, porque sentis na carne todo um leque de sofri-
mentos e problemas que podiam não existir, desde que houvesse boa
vontade e coragem para tirar as algemas que vos prendem a um siste-
ma de vida que já provou milhares de vezes que não funciona.

Vai surgir uma Nova Mística, gerada por aquelas pequenas par-
celas da humanidade, das quais já falamos e que, ao longo destes últi-
mos mil anos, vêm se agrupando, escolhidas de múltiplas maneiras.
São almas que se cansaram e se desiludiram com a vida na superfície
da Terra, com as religiões e organizações humanas.

Esse grupo de almas (a que chamamos de o “Novo Grupo de
Servidores do Mundo”, os Obreiros) empreendeu uma viagem em di-
reção ao seu centro geométrico cósmico, onde reside a Centelha
Divina, ou uma célula do grande corpo cósmico, que chamamos de
espírito.



42

Em cada reencarnação essas almas resgataram parcelas de seus
karmas individuais, principalmente aqueles que podiam dificultar sua
caminhada espiritual, e dão passos significativos na direção de seu
próprio centro geométrico cósmico, para um dia transformarem-se num
corpo cósmico à imagem e semelhança do Grande Corpo Cósmico, ou
o Grande Criador – o Grande Construtor – deste universo onde hoje
evoluímos.

Daqui para a frente vamos nos referir a essa pequena parcela da
humanidade, “o Novo Grupo de Servidores da Humanidade”, como os
Obreiros, para facilitar nosso texto.

Os Obreiros, que até por volta de 1975 ficaram numa esfera mais
interna se preparando, passaram a partir dessa época e aos poucos, a
surgir também externamente, ou seja, a se agrupar em pequenos nú-
cleos para que maior seja a força e mais rapidamente possam desen-
volver suas potencialidades místicas. Mas vêm caminhando com difi-
culdades porque a infiltração de seres humanos fora dos núcleos é ine-
vitável, gerando destruições nas harmonias grupais, levando as forças
humanas oriundas das personalidades a se infiltrarem, mudando com-
pletamente o rumo dos trabalhos e objetivos dos Obreiros.

Esses Obreiros, espalhados por todas as nações, mas agrupados
em maior número naquelas partes do mundo marcadas para servir de
base para a Nova Era, para as Novas Raças e para a nova etapa da
Terra, vêm trabalhando muito bem, apesar das imensas dificuldades
que estão encontrando. Identificados pelas forças de cristalização são
implacavelmente perseguidos por elas. Suas vidas e a de seus compa-
nheiros tomam-se quase em pesadelo; isto, como parte da própria luta,
e sabem que têm de passar por isso. Os sublimes objetivos valem todo
o sofrimento que cada componente do grupo passa.

Estes grupos místicos estão operando uma grande revolução es-
piritual, como a humanidade nunca viu, e atingirá todos os setores da
vida do ser humano.

Novas Ordens surgem e continuarão surgindo. Muitas fantasias
também aparecerão, porque as forças das personalidades têm uma par-
ticularidade interessante: elas conseguem imitar a verdade, são capa-
zes de inventar e criar uma “ordem”, uma nova religião, um grupo,
falsos obreiros, para desviar os seres humanos de sua própria célula
cósmica.

Ao vos sintonizardes com a vossa célula cósmica, ela começará
a influenciar vossa alma e mente de modo mais direto, transferindo
uma parcela de sua consciência cósmica para alma; esta, por sua vez,
transferirá outra parcela para que a mente comece a libertar-se da in-
fluência da personalidade e do mundo externo.
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Os apelos do mundo externo exercem uma influência enorme
sobre as vossas mentes. Os impulsos da personalidade vos levam a
desejar adquirir todos os bens materiais, porque ela pensa que a posse
dessas coisas, como dinheiro, apartamento ou casa, automóvel, jóias,
etc., dá poder, paz e amor, mas é um engano, uma enorme ilusão. A
personalidade nunca se satisfaz com o que tem, quer sempre mais e
muitas vezes não olha os meios para atingir seus fins, gerando uma
cadeia infindável de sofrimentos à sua volta, movimentando a roda do
karma com tanta velocidade que leva várias vidas para abrandar essa
roda, esse rosário de causas e efeitos.

A roda do karma humano precisa parar, até ser eliminada. Para
isso tendes que parar de gerar causas que acelerem o movimento da
grande roda, porque todo o karma humano, seja de que tipo for, vos
conduz sempre para os mundos mais densos ou inferiores. Para poderdes
chegar ao núcleo da vossa célula cósmica necessitais viver nos mun-
dos menos densos ou superiores, onde a causa e efeito não estão pre-
sentes. Logo, o karma precisa ser eliminado: – como? Eliminando as
causas que provocam os efeitos do movimento kármico!

A personalidade é geradora de karma, portanto, ela deve ser
transmutada. Como na história dos alquimistas, “o chumbo tem de ser
transmutado em ouro”; assim, o chumbo é a personalidade, o ouro é a
alma.

Os atributos da alma, seus valores e suas potencialidades são
enormes, visto que ela mantêm pelo menos uma linha direta com o
espírito. A alma conhece todo o passado, o que suas inúmeras perso-
nalidades fizeram nos mundos da matéria, sabe de todas as experiênci-
as e conhecimentos adquiridos ao longo das vidas passadas na Terra,
possui o registro das memórias dessas vidas. Se a personalidade se deixas-
se conduzir pela alma, a transformação do mundo e da humanidade seria
impressionante. Fazer a transmutação e religação entre alma e personali-
dade é uma das várias tarefas do trabalho dos Obreiros.

22.10.1987
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“O mundo apresenta um panorama no qual o
progresso e o barbarismo, a organização e

 o caos, o talento e a estupidez são aceitos com uma
 espécie de cegueira condicionada, um pauperismo

 de valores que invalida a ‘Verdade do Povo’.
A humanidade parece estar mergulhada, até

 o pescoço, num atoleiro de confusões provocadas
 por energéticos esforços inúteis. A energia é

gasta para criar maravilhosas invenções e inúteis
são os resultados, em virtude da maneira

 como são utilizadas essas invenções.”

“A Quinta Dimensão” – Vera Stanley Alder
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MENSAGEM III
AS FORÇAS DE

CRISTALIZAÇÃO E DESTRUIÇÃO
O número de elementos que fazem parte do grupo dos Obreiros

é cada vez maior porque novas almas estão se unindo ao “novo traba-
lho místico”, um aspecto da dinâmica grupal. O objetivo é integrar no
grupo um terço das almas que periodicamente reencarnam no planeta
Terra. Estas, ao longo de suas vidas passadas experimentaram provas,
testes, sofrimentos e desilusões, foram sublimadas e purificadas atra-
vés do fogo da vida terrena. Ficaram, por isso, muito bem preparadas e
determinadas a levar o grupo maior da humanidade a transformar o
planeta Terra num autêntico santuário das Forças Cósmicas Divinas.

Os Obreiros já não são dirigidos pelas suas personalidades e sim
pelas suas almas, e muitos são até dirigidos pela sua própria “célula
cósmica”, seu espírito, através de sua alma.

Os Obreiros subdividiram-se em sete setores. Cada um atua den-
tro das características de cada Raio Cósmico, trabalhando com o Mes-
tre do Raio respectivo. Cada um destes sete setores também subdivi-
diu-se em sete áreas de atuação, dentro das tônicas de cada Raio e, por
sua vez, estas sete áreas novamente subdividiram-se em outras sete
áreas menores. No total, temos no mundo 343 tipos de agrupamentos
principais de Obreiros. Cada um, no plano da alma, está hierarquica-
mente subordinado ao agrupamento que lhe é superior, todos dentro
das características de cada raio.

Os componentes dos grupos de Obreiros estão atuando em todos
os setores da vida humana, formando assim um corpo de atuação real
e consciente dos Mestres que fazem parte da Grande Hierarquia Oculta,
e que administram a evolução coletiva do planeta Terra.

As grandes transformações políticas em muitas nações são o re-
sultado do trabalho silencioso e anônimo de grupos de Obreiros. Eles
atuam para que nasça um novo sistema político global baseado no equi-
líbrio social e econômico. Os sistemas políticos vigentes hoje (outu-
bro/1987) no mundo estão fundados nos valores da personalidade,
voltados para a matéria e tendo como objetivo a vida física, despre-
zando a alma e seus valores, suas potencialidades e sua existência.
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Apesar de a maioria das pessoas acreditar que tem uma alma, não
a deixa tomar a direção de suas vidas terrenas.

As religiões vigentes no mundo humano estão completamente
defasadas, baseadas em princípios que ajudam a aumentar as forças de
cristalização (forças de oposição à evolução e à expansão espiritual do
ser humano; elas não deixam que ele atinja a sua plena libertação) que
conduzem os povos às guerras, à fome, à miséria, aos desequilíbrios
sociais, econômicos e políticos.

O novo sistema político que está surgindo (e que só no futuro
virá à tona, visto estar sendo cuidadosamente edificado) terminará com
ricos e pobres. Os bens materiais não pertencem a ninguém em particular:
nem a grupos econômicos, nem às próprias nações. Eles são entregues às
pessoas e às nações para administrá-los, sabiamente multiplicá-los e divi-
di-los segundo as necessidades de cada ser humano.

Deixará de haver a idéia de gerar riqueza individual para cuidar
do futuro pessoal e da família porque, com a expansão da consciência
e das potencialidades da mente (hoje em estado latente na maioria da
humanidade), todos recordarão suas vidas passadas e que a passagem
pelo mundo físico é transitória, que o objetivo da vida humana é atin-
gir a unificação dos sete estados de consciência para que cada um al-
cance o nível total de sua consciência cósmica, para que surja do espí-
rito um novo “Corpo Divino”.

A personalidade não dirigirá mais a vida humana. Ela estará unida
à alma. Esta é que atuará no mundo, deixando a personalidade de gerar
conflitos e ilusões.

O despertar da mente superior será normal em todos e as facul-
dades extra-sensoriais passarão à frente dos limitados sentidos físicos.
Ninguém poderá enganar ninguém, assim como ninguém receberá mais
do que necessita para viver no mundo físico.

Hoje parece utopia, mas o futuro mostrará a verdade de nossas
palavras.

A riqueza está nas mãos de poucos, que cada vez estão mais
ricos e os pobres cada vez mais pobres.

Se os que possuem o poder do dinheiro se lembrassem de suas
vidas passadas (em que certamente já foram pobres), saberiam que
pesado é o fardo kármico por não distribuírem suas riquezas para os
que estão necessitados. Se tivessem o poder de ver o futuro, que belas
e maravilhosas seriam suas vidas futuras se distribuíssem suas rique-
zas. Caso contrário, veriam a sua próxima reencarnação como pobres,
miseráveis e cheios de fome, resultado do egoísmo econômico da pre-
sente vida. Se os ricos tivessem a consciência de que milhares de seres



49

humanos morrem de fome por dia, como resultado do desequilíbrio
econômico, saberiam que têm a sua parcela de culpa. As guerras, a
escalada do terror, da criminalidade e as doenças resultam desse
desequilíbrio econômico. Os mais ricos, que são uma minoria, acham
que seu dinheiro, seu ouro, seus bens materiais são de sua propriedade
pessoal e para o exclusivo uso de quem eles quiserem, patenteando em
suas auras faixas mercantes de cores escuras de egoísmo e ganância,
gerando ódios e sofrimentos.

No dia em que surgir nestas pessoas um estado de consciência
superior mais abrangente, e quando cada um ficar diante de sua pró-
pria realidade para ser julgado pelos seus atos, tudo se transformará na
superfície da Terra.

– Será este o dia do Juízo Final?
Voltando ao presente: as transformações na China e principal-

mente na Rússia são conseqüências do trabalho dos grupos de Obrei-
ros e seus resultados começam a surgir com muita força. O que está
acontecendo na Rússia/URSS é muito mais sério e mais profundo do
que podeis pensar. Não são simples reformas políticas e econômicas.
É um processo que revolucionará até a vida no resto do mundo11.

É um processo da Nova Ordem político-econômica que surgirá
também nos Estados Unidos da América do Norte a partir da posse do
próximo presidente. A América sofrerá uma grande transformação,
abandonando as regras capitalistas clássicas para buscar novas formas de
equilíbrio. Já existem indícios dessas mudanças e muitos componentes
dos grupos de Obreiros, muito bem colocados, vêm acelerando esse pro-
cesso nos Estados Unidos (impedindo que o governo atual(1987) cami-
nhe para o confronto bélico, como ocultamente sempre quis), visto que
representam as forças cristalizantes ou as forças de destruição que, mes-
mo assim, ainda continuam tentando levar o mundo humano para uma
nova guerra, e esta talvez, mortal para o próprio planeta12.

A América do Sul está há algum tempo passando também por
essa transformação. São as mesmas forças cósmicas que estão atuan-
tes na China, na Rússia/URSS, com mais força, e nos Estados Unidos,

11 Esta mensagem foi recebida em 23.10.1987; nessa data não eram previsíveis as
transformações que em 1991 aconteceram na Rússia/URSS.
As transformações na China estão mais lentas; elas estão sendo muito mais difíceis
que na URSS, mas os Obreiros, dirigidos pelos Mestres S. Germain ou Rakoczi, El
Morya e os Mestres Chineses, estão também muito atuantes para processarem lá as
transformações políticas e econômicas necessárias.
12 Em outubro de 1987, nem se podia imaginar que surgiria em 1990/1991 a Guerra
do Golfo Pérsico.
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que também estão atuando-nos países sul-americanos.
O objetivo é levar à liberdade, ao equilíbrio social, à paz e har-

monia, para que a humanidade possa viver e seguir seu caminho mís-
tico conscientemente, rumo à eternidade cósmica, para que cada um
consiga atingir a sua própria realização e ascensão espirituais.

Enquanto as forças de construção atuam, as forças de destruição
(contrárias à expansão dos reais valores da evolução e libertação) es-
tão também se agrupando. Basta olhar atualmente (outubro/l987) para
o Médio Oriente e logo percebereis que o radicalismo, o fanatismo
religioso (um dos piores) estão tentando desencadear uma nova guer-
ra. As forças materialistas querem guerrear, porque se fizerem entre si
uma guerra dificultarão que a humanidade atinja o amadurecimento
interno de sua mente e alma e recupere a sua autêntica liberdade inte-
rior. Se isso acontecer, os representantes das forças de destruição e
alguns líderes religiosos, políticos e econômicos, não mais serão ouvi-
dos nem seguidos.

O ser humano do futuro obedecerá ao comando de sua alma e de
sua consciência superior. Não será egoísta, mas sim fraternal para com
seus semelhantes, visto que egoísmo e divisões têm origem na personali-
dade, não na alma ou na consciência superior, a consciência espiritual.

Os poderes dos líderes religiosos, políticos e econômicos têm os
dias contados; são como árvores velhas que já não dão mais frutos
doces e saborosos, mas sim azedos e amargos.

Outras árvores estão nascendo, darão frutos mais doces e ainda
mais saborosos, com tanta abundância que chegarão a todos os seres
humanos.

Se olhardes bem para o mundo humano, encontrareis lutas, guerras,
ódios, desequilíbrios provocados pelas forças de destruição, que lutam
para sobreviver; elas estão se agrupando para a “batalha final”, mas não
deveis ter medo nem receios. Poderão amordaçar vosso corpo humano,
matá-lo até, mas ninguém tem o poder de aprisionar ou matar a vossa
alma. As histórias, criadas pelas religiões, de Satanás (de vender a alma),
não passam de fantasias, medos colocados nas vossas mentes para que os
senhores das religiões pudessem manipular-vos.

Satanás, no mundo espiritual superior, não existe. Ele existe
sim nas esferas humanas, visto ser um produto da humanidade. A mal-
dade nas personalidades o criou, está no inconsciente coletivo e é o
que atua nas mentes fracas e desequilibradas. Lúcifer existe, é um ser
espiritual, mas nada tem a ver com Satanás ou com as forças do mal
criadas pelo ser humano. Lúcifer é um Príncipe da Luz que, voluntari-
amente, desceu aos mundos mais densos para criar a matéria e os cor-
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pos físicos, para que a alma pudesse ter um veículo denso para ex-
pressar-se na matéria física, com o objetivo de, mais rapidamente,
atingir o seu centro geométrico cósmico e assim expressar a Vontade,
o Amor, a Inteligência e a Luz Divina.

Se o ser humano utiliza mal seus corpos humanos e seu mundo
físico, isto não é problema nem responsabilidade de Lúcifer. Confun-
di-lo com Satanás e com as forças do mal é um erro muito grande, com o
qual os setores das forças cristalizantes (de destruição) tentam confundir
as almas inocentes que, manipuladas pelos senhores da destruição e da
ilusão, acreditam e se deixam levar ao sabor de seus interesses.

Se estudardes bem as seitas chamadas satânicas, seus princípios
e objetivos, e traçardes um paralelo com os objetivos e princípios da
manipulação de massas e do domínio do ser humano, limitando as
liberdades individuais de cada um, vereis que as forças são as mesmas,
só mudam os rótulos e os métodos, mas os fins são iguais.

Tudo o que é superior que vem da Luz e segue os princípios da
Luz, atua sempre em favor da liberdade individual e coletiva, não im-
põe nada mas ajuda a que cada um siga o caminho da sua consciência
espiritual, que todos tenham os meios físicos e espirituais necessários
para seguirem seu caminho com muita paz, amor, harmonia, liberda-
de, sabedoria e também muita fraternidade.

Ninguém tem o direito de destruir, de matar, de impedir a liber-
dade individual de cada um.

Ninguém tem o direito de impor aos outros a própria vontade,
geralmente baseada na sua personalidade.

Ninguém tem o direito de escravizar os outros, econômica, polí-
tica, religiosa, social ou psicologicamente.

Ninguém tem o direito de abusar dos direitos e da liberdade dos
outros em seu próprio proveito ou de grupos.

Todos nascem neste mundo físico livres para viver suas própri-
as vidas individuais e coletivas; não devem imitar nem se deixarem
manipular por ninguém.

As leis dos homens, suas regras contrárias ou agressivas à men-
te, à consciência e à alma do ser humano, estão erradas e são geradoras
de ódios, desequilíbrios e guerras, – não podem conduzir nem à paz,
nem à liberdade.

23.10.1987
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“Os contatos utilizados pelos iniciados são de duas
classes: com os Irmãos Maiores (os Mestres) e com seres
 de outras evoluções. Os Irmãos Maiores são Aqueles que
 estão livres da Roda de Nascimentos e Mortes (karma) e
 continuam sua evolução nos Mundos Internos, não tendo

 mais nada que aprender no Mundo Material.
É a Eles aqueles que geralmente se dá o nome de Mestres,

 embora existam muitíssimos tipos diferentes e graus
 distintos entre Eles, desde a alma recém-liberta do corpo
 e que empreende sua tarefa como auxiliar invisível, até o

 Logos Planetário ou Cristo dos Raios, porque algumas
 Lojas Planetárias (escolas ocultas) estão atualmente

 dirigidas pelos Senhores da Humanidade.
Os seres de outras evoluções não devem ser

 considerados como demônios ou espíritos malignos,
 embora a Igreja tenha tratado de dar esta impressão

 à humanidade. São espíritos cheios de aspirações, tal qual
 nós, porem que têm outra forma de vida.”

“Preparação e Trabalho do Iniciado” – Dion Fortune.13

13 Pseudônimo de Violet M. Firth; desencarnou em 1946, ocultista, sensitiva e clari-
vidente, escreveu várias obras esotéricas e de ficção, fundou na Inglaterra a Society
the Inner Light com sede em Londres. O parêntese é nosso.
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MENSAGEM IV
A NATUREZA REAL E IRREAL

A natureza divide-se em duas partes, a visível e a invisível, mas
o ser humano criou uma outra natureza para satisfazer suas paixões,
seus caprichos e especialmente suas personalidades.

A verdadeira natureza é viva, tem muito mais vida que muitos
seres humanos. Se o homem estudasse mais a natureza, suas leis, seus
objetivos, se conseguisse ver e contatar os seres que vivem na parte
invisível da natureza, certamente o planeta e sua humanidade estariam
numa situação completamente diferente.

Existem inteligências na natureza que olham pelo seu próprio
desenvolvimento. Ela tem suas leis próprias, mas essas leis naturais
têm seus próprios administradores e zeladores, os quais o ser humano
comum não consegue enxergar, e então nega sua existência. Um dos
pontos negativos na formação educacional do ser humano é acreditar
só naquilo que vê com seus olhos físicos, naquilo que ouve, sente e
cheira. Entretanto, tem de acreditar num Deus que ele não vê, não
ouve, não sente e não cheira; tem de acreditar num céu e num inferno
porque isto é conveniente para certos setores da sociedade humana.

O fato de o ser humano não ver nem ouvir ou sentir seres de um
nível de inteligência, muito superior à dele que, em corpos feitos de
outro tipo de matéria e em outra dimensão não podem ser vistos pelos
sentidos humanos comuns, não os faz inexistentes. Por isso, todos pre-
cisam desenvolver seus sentidos místicos, despertá-los para enxerga-
rem, ouvirem e sentirem além da matéria física mais densa e noutras
dimensões. Não é difícil, basta ter boa vontade, fé e encontrar os méto-
dos certos para o correto desenvolvimento espiritual.

As inteligências que olham pela natureza são seres semelhantes
a vós, mas completamente diferentes em suas evoluções, em seus pro-
pósitos e em seus ideais. No Oriente, chamam alguns desses seres de
Devas14, que olham pela parte mais sutil da natureza, e de Espíritos da
Natureza (gnomos, ondinas, silfos, salamandras, etc.) os que olham
pela parte mais inferior da natureza, mais perto do reino humano. Sem

14 Deva (sânscrito). Ser brilhante e resplandecente, ser celestial. No ocidente espíri-
tos angélicos: Anjos e Arcanjos
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15 Desde 1991 o GOM não autoriza mais a encarnação na Terra de almas que sejam
originárias de outros sistemas que não tenham um nível mínimo de evolução e propó-
sitos de vida superiores.

eles, as vidas humanas nada seriam, contudo o homem criou produ-
tos incompatíveis que são os plásticos, os químicos, os metais, etc.,
que estão destruindo a natureza, interrompendo o equilíbrio e a har-
monia na evolução das suas espécies, mudando e influenciando os
ecossistemas. O aceleramento do crescimento de animais para o abate
e a alimentação, está atraindo para o planeta enormes quantidades de
“almas-grupos” de animais que não estavam programadas para surgi-
rem já na Terra física. Essas “almas-grupos” de animais estão numa
fase primária de evolução, o que em relação a elas próprias é bom, mas
em relação às almas individualizadas e muito mais evoluídas neste
planeta é prejudicial, provocando um desequilíbrio na harmonia da
evolução geral do planeta, rebaixando o nível da vibração coletiva.

O homem, por sua vez, tem estimulado o aumento exagerado de
seres humanos reencarnados na superfície do planeta, e esse aumento
de população não se deve a boas intenções de proporcionar oportuni-
dades às almas mais atrasadas, e assim gerar uma aceleração nas suas
evoluções, mas ao estímulo das paixões, desejos e vícios, que alteram
o valor real da verdadeira vida e provocam grandes desequilíbrios.

Nesta situação existem dois aspectos, um positivo e outro nega-
tivo. Este aumento exagerado da população é positivo para as almas
atrasadas que têm oportunidade de evoluir mais rapidamente, mas no
aspecto coletivo é negativo, visto que rebaixa o nível vibratório do
planeta porque a maioria das almas reencarnadas não consegue atingir
a sua iluminação mística. Não consegue a libertação da atração da
matéria mais densa, chamada simplesmente matéria física, e muito
menos a anulação do seu karma individual e coletivo. Por isso, as al-
mas mais atrasadas partirão para outra “escola planetária” e lá prosse-
guirão a sublimação e o aprendizado.

Outro aspecto negativo: o fato de o ser humano estimular, pela
vontade de sua personalidade, o aumento da população física na su-
perfície do planeta, atraiu quantidades enormes de almas de outros
sistemas solares e planetários que ainda estão numa fase primitiva
de evolução, tomando-se incontroláveis quando dentro de corpos
físicos15.

A grande quantidade de produtos químicos artificiais na nature-
za desequilibra a “química oculta” do planeta, provocando mutações
que mais tarde provocarão o surgimento de formas mutantes de espé-
cies de vida. Elas tentarão destruir a organização da essência funda-
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mental da vida, da qual os seres inteligentes da natureza16 cuidam.
A retirada do petróleo do interior da Terra, em quantidades de-

masiadas, provocará o envelhecimento precoce da Terra e da natureza,
abreviando o período de vida do planeta e, portanto, diminuindo o
tempo e as possibilidades para as almas deste grande ciclo evolutivo
na Escola Terra. Quanto menor é o tempo para o aprendizado nesta
Escola Terra, maior o sofrimento para a alma, que em cada reencarna-
ção terá de esgotar mais karma e aprender com muito mais rapidez,
provocando mais dificuldades e desgastes para cada alma reencarnada.

Vemos assim que o ser humano, devido à conduta indevida e
cega, está se conduzindo para o centro de um enorme temporal.

Quando a verdadeira natureza chegar ao limite de seu desgaste, as
“forças principais” atuarão como elementos equilibradores, jogando para
fora do “sistema planetário” tudo o que vibrar em faixas inferiores àquele
nível atingido pela evolução coletiva e natural do planeta.

As forças eliminatórias ou de seleção, em grande parte estão
sendo criadas pelo próprio ser humano. É o homem que eliminará o
homem, não por sede de vingança: a seleção sempre será natural. As
forças que estiverem abaixo do “diapasão natural” se autodestruirão
de diversas maneiras.

Os excessos tendem a se autodestruírem, o ódio destrói o ódio, a
ganância e o desequilíbrio social destroem os sistemas econômicos e
políticos. O excesso de população e a tendência a fazer sexo com total
falta de amor, baseado só em desejos e paixões inferiores, está geran-
do doenças até aqui desconhecidas.

O ser humano criou uma vida artificial que está destruindo o
próprio ser humano. A natureza está colocando a Escola Terra em or-
dem e equilíbrio, eliminando tudo aquilo que for nocivo a ela e à evo-
lução das vidas inteligentes neste planeta.

O planeta está no limiar de uma grande transformação no senti-
do da vida na Terra. Quando uma trajetória não está sendo seguida,
grandes forças surgem para corrigir aquilo que desviou-se da sua rota
original.

A vida no mundo físico está numa rota completamente diferente
da original; se persistir nessa trajetória, vai colidir e se autodestruir.
Por isso, as inteligências ativas e conscientes deste planeta estão mo-
dificando a rota de colisão para voltarem ao “Plano Original”, ajuda-
das por inteligências ativas conscientes de outros Sistemas Solares.

16 Estes seres inteligentes da natureza, conhecidos como Devas ou Seres Angélicos,
fazem parte da Grande Hierarquia Oculta.
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Deveis procurar dentro de vós os instrumentos naturais para
corrigirdes a trajetória das vossas vidas humanas e voltardes vossa
“Rota Original” – o caminho da vossa iluminação mística –, e ao vos-
so “doutoramento” nesta Escola Terra, à vossa libertação final.

27.10.1987
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“A alma vive num mundo todo seu: o estado das suas
 próprias vibrações. Ela tem uma tarefa a realizar. Ela

 deve se tornar o agente intermediário entre o mundo do
 espírito (um mundo de vibração ainda mais alta) e o

 mundo físico ou cerebral Em virtude da sua calma
 translúcida, ela realiza esta função agindo como um

 espelho que pode refletir a verdade espiritual (ou a Mente
Universal), projetando-a na matéria (ou na mente física

 ou cérebro físico). Neste caso, porém, a matéria, na forma
 de vibrações do cérebro – emoções e intelecto – também

 tem de se tornar translúcida e calma como um espelho,
 a fim de receber os reflexos da verdade espiritual,

 por intermédio da alma.”

“A Quinta Dimensão” – Vera Stanley Alder
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MENSAGEM V
O UNIVERSO MÍSTICO DA ALMA

A Terra não é o único Planeta habitado por formas inteligentes e
com consciências. Julgar o contrário é limitar o Poder Criador do Ser
Universal que coordenou a criação do universo onde todos evoluem.

Não teria lógica o universo ser criado com uma única espécie de
seres inteligentes e com consciências (o ser humano). O fato de os
instrumentos científicos não conseguirem detectar outras formas inte-
ligentes noutros planetas não é prova de que elas não existam.

Não existe um único universo, mas diversos em várias dimen-
sões, com diversos graus de vibrações e matéria.

Aquele que conseguis vislumbrar – e mal – com os instrumentos
científicos, é o universo dentro de uma faixa de vibrações que os vossos
sentidos humanos e os aparelhos estão calibrados para captar e registrar.

A alma tem uma faixa de vibrações muito elevada que só alguns
centros psíquicos e mentais do ser humano (quando devidamente esti-
mulados e bem sintonizados) conseguem captar. A consciência expan-
de-se até atingir a consciência mística. Então, nos planos invisíveis,
onde a matéria é mais sutil, onde a dimensão está além da terceira,
surge diante do observador um universo diferente, a que chamamos de
o universo místico da alma.

Dentro do universo da alma, o tempo como conheceis não exis-
te. Existe, sim, outro tempo que não é medido pela luz nem pela mas-
sa, mas sim por ciclos. Tudo tem seu ciclo e evolui dentro de cada
ciclo: o ser humano normalmente evolui dentro de ciclos de sete anos
terrenos; em cada sete anos existem alterações na sua vida, no seu
comportamento, na sua forma de proceder, e às vezes até na sua perso-
nalidade.

A alma tem dois tipos de ciclos: o primeiro é o ciclo reencarnativo
(cada vida humana é um ciclo). O segundo corresponde à etapa em
que a alma caminha para chegar à célula cósmica que se encontra em
seu centro geométrico cósmico, seu Espírito Divino.

Para a personalidade, o tempo está limitado a cada reencarna-
ção. Ela é formada em cada reencarnação e quando o corpo físico morre,
passa para a sua parte mística toda a sua experiência, assumindo a
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alma o controle da mesma. Quando a personalidade não se ajusta ao
desencarne, a alma fica perturbada, não conseguindo coordenar seus
veículos sutis.

As características positivas de cada personalidade estão arqui-
vadas na alma, como um registro. Quando a alma se encontra ilumina-
da é liberta, pode assumir as características de qualquer uma das suas
personalidades, como agora estou fazendo: estou utilizando as carac-
terísticas de uma das minhas personalidades na Grécia Antiga, quando
fui Zanon, o místico. Para quê?

Para melhor vibrar em determinadas faixas mentais, mais facil-
mente sintonizar-me com H.R. e transmitir as informações e
ensinamentos que tenho de lhe passar, dentro do trabalho espiritual
que ambos estamos executando. Porém, os desejos e as necessidades
dessa minha personalidade (quando vivi no plano físico) ficaram na
Terra quando desencarnei. Só foram passadas para a alma as caracte-
rísticas superiores do meu veículo físico daquela época: aquilo que
aprendi e experimentei nessa vida passada.

Para o ser humano comum de hoje, a personalidade é o centro
de sua vida, quase “o princípio e o fim”, o que não está correto. O
centro da vida é a célula cósmica divina que se encontra dentro de
vós, no vosso centro geométrico de comando, o quartel general do
vosso Espírito. A alma e a personalidade são veículos de manifes-
tação da célula cósmica ou do espírito, como é mais comum cha-
mar.

A alma e a personalidade são veículos que atuam em faixas de
vibrações diferentes, em planos, mundos e universos completamente
diferentes.

Entre a personalidade e o Espírito existe um coordenador, a alma,
que colocada precisamente a meio caminho, tem acesso direto ao Es-
pírito e deste recebe instruções. Estas podem ou não ser transmitidas à
personalidade.

Então, o Espírito, feito à imagem do Criador Universal Cósmi-
co, habita o sistema solar e o planeta que melhor se sintonize com a
sua escala evolutiva, ou seja, que mais possibilidades tenha de lhe trans-
mitir mais experiências e melhor aprendizado.

Muitas almas que estão em evolução na Terra vieram de outros
sistemas solares e planetários, assim como muitas que terminaram seu
cicio de aprendizado na Terra seguiram para outros sistemas para con-
tinuar suas evoluções.

Estão chegando à Terra almas originárias de outros sistemas para
continuar suas evoluções, ou para transmitir seus ensinamentos, almas
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que estão em missão na Terra17. Também existem almas que eram da
Terra e foram colocadas em outros planetas em missão.

O universo místico da alma é muito complexo. E o ser humano
tem uma idéia muito limitada e muitas vezes errada desse universo
místico.

O Grande Criador Cósmico não fez o homem surgir na terceira
dimensão, não lhe deu um veículo físico só para ele viver 70, 80 ou 90
anos, ter uma vida terrena, muitas vezes de sacrifícios e sofrimentos,
para juntar dinheiro, ter uma casa, um carro, bens pessoais, filhos e
depois morrer, desaparecer para sempre.

Qual o objetivo lógico da vida, então?
Quando um corpo físico termina suas funções na Terra física,

não significa que tudo acabou. Não, a alma continua vivendo normal-
mente mas com um outro corpo mais sutil, que atua dentro de determi-
nadas faixas de vibrações universais, onde as moléculas superfísicas
se aglutinam para formar um plano dimensional diferente, que muitos
chamam de mundo ou plano astral.18 Aí, a alma consegue conviver
com esse corpo e prossegue seu aprendizado, sua marcha evolutiva.
Evidentemente haverá uma mudança de comportamento – o plano as-
tral tem características parecidas com o plano físico em alguns aspec-
tos, mas muito diferentes em outros.

Aqueles que hoje vivem na carne deveriam achar isto natural por-
que, evidentemente, um dia passarão para o estágio astral. Deveriam pro-
curar se comunicar com aqueles que partiram do mundo físico, como to-
dos aqueles que lá estão, num estágio de vida diferente, mais sutil.

Existem muitas formas de intercomunicação entre dois seres que
se encontram em planos ou mundos diferentes, seja o plano astral, o
plano mental ou o plano institucional ou búdico. Normalmente as pes-
soas recorrem às correntes espíritas e a seus médiuns. No entanto, to-
dos têm sentidos psíquicos, mentais e telepáticos com múltiplos canais de
transmissão e recepção. Basta desobstruir um ou outro desses canais, apren-
der como sintonizar os canais espirituais internos com o universo místico
da alma, ao qual cada um de vós e nós fazemos parte.

17  Estão na Terra várias linhagens de Seres de outros sistemas solares, de outras
constelações, para ajudar na evolução do planeta, tais como as de Órion, Sírius (da
constelação de Cão Maior), Plêiades (da Constelação de Touro), Cisne, Dragão (com-
preende a Ursa Menor), etc., todas de evolução superior, obedecendo às diretrizes e
determinações do Governo Oculto da Terra.
18 O Plano Astral é um mundo feito também de matéria, porém mais sutil que a física.
O corpo astral também morre como o corpo físico.
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A forma como estou passando este texto à personalidade de
H.R. é uma das mais seguras, a comunicação consciente, conhecida
nos vosso tempos por: a canalização mental (channeling). Vejamos
como meus ensinamentos estão sendo transmitidos.

Não me encontro no plano astral, mas sim numa faixa de vibra-
ção universal, mais rápida e mais sutil que a do plano astral, a qual
muitos convencionaram chamar de plano mental ou mundo mental.
Trata-se do plano espiritual acima daquele que chamamos de astral.

H. R., ao longo de suas vidas passadas e na vida atual vem de-
senvolvendo vários centros mentais e alguns psíquicos, canais espiri-
tuais. Um desses centros controla o fluxo de energia mental que liga as
várias parcelas da sua consciência, porque a consciência cósmica reside
no espírito e divide-se em sete parcelas (a parte menor está no plano físico
para aquele que está encarnado). Através da vontade, ele aumenta o fluxo
de energia da sua consciência mental e faz com que, através de um dos
canais, conhecido no Oriente com o nome de antakarana (ou ponte), esta
chegue à sua consciência física. Como a sua personalidade foi treinada e
disciplinada para obedecer ao comando da alma, sempre que recebe ins-
truções fica em estado de relaxamento, como um dócil corcel branco que
obedece ao comando de seu cavaleiro.

Então, sua mente e consciência se expandem. A mente concreta
ou pensante fica tranqüila como as águas de um grande lago. O fluxo
de minha energia é passado à sua alma e esta, através do antakarana,
envia-o ao centro mental físico (que se encontra na glândula pineal) e
este, mais o lado direito do hemisfério cerebral, decodificam os impul-
sos energéticos e os transformam em palavras correspondentes que esti-
verem armazenadas no hemisfério cerebral esquerdo. Tudo é feito de uma
forma natural, não existindo perda de consciência e de vontade, até pelo
contrário. Nada tem a ver com espiritismo ou com qualquer religião ou
sistema filosófico. São faculdades que todos têm mas que, simplesmente
por não saberem utilizar, os seus sentidos extrafisicos correspondentes
estão obstruídos na maioria.

Tudo é mais simples do que podeis imaginar – o universo da
alma é muito bonito, maravilhoso. É uma pena que a grande maioria
da humanidade esteja cega, surda e muda para ele.

Se soubésseis as coisas que podeis aprender só pelo fato de
contatardes seres que vivem em outros planos (e eles transmitirem
seus conhecimentos que são a realidade da verdadeira vida), tudo no
mundo humano seria diferente.

Grandes transformações estão a caminho e surgirão com muita
força na humanidade. Não será mais possível continuardes no mundo
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para destruirdes a natureza, a vida, o próprio planeta; o sentido da
vida terrena vai mudar. Só um grande impacto conseguirá abrir os olhos
da alma e restabelecer ou reabrir os sentidos extrafisícos na humanidade.
Só então será possível à Terra voltar àquilo que ela já foi: um verdadeiro
santuário de paz, harmonia e fraternidade universal.

28.10.1987



66



67

“Recebemos a iniciação espiritual quando nos
 tornamos conscientes da divindade que mora em nós e

 nos pomos em contato com ela também fora de nós.
É um fato bem conhecido de que os semelhantes se

 atraem e que tarde ou cedo somos arrastados à sociedade
 de nossos semelhantes. E isto é especialmente certo entre
 os que se puseram em contato com o Divino: as grandes
 correntes mentais que circulam pelo Cosmos, da mesma

 forma que as correntes magnéticas que circulam pela
 Terra, o arrastam indefectivelmente para seu lugar

 adequado. Por este motivo a Ciência Espiritual nunca
 sai a buscar seus discípulos, pois sabe que seus

 discípulos virão a ela. Nunca vemos as “lojas
 ocultas”19 anunciadas em cartazes, porém sentimos
 quando se estabelece uma corrente determinada na

 mente dos seres humanos.”

“Preparação e Trabalho do Iniciado” – Dion Fortune

19 A mesma coisa que Escolas de Sabedoria, ainda se encontram em planos invisí-
veis, são dirigidas pelos próprios Mestres da Hierarquia Oculta e não pelas persona-
lidades humanas.
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MENSAGEM VI
OS SETE PRINCÍPIOS

Os Obreiros são aquelas almas que já atingiram um determinado
grau de luminosidade em seus espíritos, almas e mentes, que chega-
ram a um nível elevado de sabedoria e por sua própria iniciativa se
dedicam ao serviço do corpo de ocultos seres que ocupam cargos na
Hierarquia do Governo Oculto do Mundo.

São almas abnegadas que não olham sacrifícios para poderem
elevar o potencial de amor, paz, harmonia, fraternidade, sabedoria e
luz na humanidade terrena.

Uns encontram-se trabalhando no plano físico, outros no plano
astral, outros no mental e outros nos planos da alma e do espírito.
Geralmente agrupam-se em tomo dos Mestres Ocultos do Mundo para
os servir e facilitar seus trabalhos e missões.

Eles formam um grande corpo auxiliar de trabalhadores e servi-
dores, e encontram-se nos mais diversos setores da vida.

Os Obreiros, esse “grupo de almas”, cada um ou cada grupo
deles tem suas próprias missões. Existem Obreiros que são responsá-
veis por outros Obreiros, como os Mestres Ocultos são responsáveis
pelo trabalho dos Obreiros.20

Graças à sua ação, a humanidade tem avançado muito nestes últi-
mos cem anos. Vejamos alguns dos seus trabalhos, dentro deste período.

No início do século, no campo político, assistiu-se a autênticas
revoluções. A virada da extrema direita para a extrema esquerda cau-
sou um determinado choque, provocando o desequilíbrio. Esta ação
foi estudada e colocada em movimento precisamente na Rússia, Par-

20 Existem muitas classes de “Obreiros”; cada uma está nos mais diversos níveis
evolutivos, até chegar àquilo que poderemos chamar de “Os Obreiros Maiores”, que
são os Mestres ou Seres de Luz. Existem também “Os Obreiros Menores”, que são os
discípulos dos Mestres em vários graus. Não podemos misturar o trabalho da alma
com o da personalidade; por uma alma fazer parte do “grupo de Obreiros”, não quer
dizer que todos os seus atos no mundo físico sejam perfeitos. Por vezes, estes traba-
lhadores dos Mestres também cometem erros, visto que eles encontram-se num pro-
cesso de desenvolvimento, aperfeiçoamento e evolução para chegarem a ser “Obrei-
ros Maiores”.
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celas enormes da humanidade estavam subjugadas, escravizadas, o
desequilíbrio social era enorme e a cristalização era patente em cada
um. O caos se avizinhava em cada instante.

Então, um determinado número de Obreiros reencarnou na
Rússia/URSS para fazer as mudanças necessárias e liderar uma revo-
lução. Fizeram-na e muito bem; implantaram aquilo a que mais tarde
chamou-se de “o comunismo”, como primeira etapa de um processo
de transição. Hoje (1987) entraram na segunda etapa; as alterações
estão ocorrendo para levar aquele povo a uma terceira etapa, que é um
sistema político novo: nem comunismo, nem capitalismo, nem socia-
lismo.

Entre a primeira e a segunda etapa, os Obreiros se retiraram,
deixando que o próprio povo continuasse seu trabalho para poder
assim evoluir. Junto aos dirigentes ficaram alguns Obreiros, impe-
dindo, assim, a mudança na trajetória do trabalho que havia sido
implantado.

Apesar de muitas incompreensões e distorções às suas idéias,
Lênin foi um destes servidores, um elemento fundamental desse pro-
cesso. Naquele tempo, entre cada período foram feitas correções, visto
que a tendência é sempre colocar interesses pessoais na frente dos co-
letivos e isto leva a distorções; daí que as correções periódicas preci-
sam ser feitas. Este processo de trabalho político foi estendido a outros
povos, depois de se verificar que ele era bom e positivo para a evolu-
ção de algumas parcelas da humanidade.

Não seria justo estimular e organizar a chamada esquerda políti-
ca, deixando a direita política completamente ao sabor das ambições
dos homens, sem métodos e organização alguma.

Deste modo, outros Obreiros, com experiência neste ramo,
reencarnaram nos EUA e em alguns países da Europa Ocidental para
organizarem aquilo a que depois chamou-se de capitalismo.

Colocados o “capitalismo” e o “comunismo” em ação na huma-
nidade, deixou-se esta evoluir dentro de cada um destes princípios. A
segunda Grande Guerra Mundial marcou uma grande virada visto que,
novamente, os Obreiros (junto com os Mestres Ocultos) precisaram
fazer correções enormes, Intervindo para impedir que a humanidade
se autodestruísse. Então, tiveram início várias encarnações de almas
iluminadas, incumbidas de levar os povos, dos extremos políticos para
o centro político, surgindo, com isto, matizes diversos de correntes
políticas mais equilibradas, mais justas. Depois que a humanidade ga-
nhou experiência nos extremos foi possível empreender a caminhada
política para um equilíbrio global, onde as idéias de cada um são
respeitadas, onde a liberdade é um dos elementos mais importantes
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a serem defendidos e conservados. Sem passar pelos extremos, se-
ria quase impossível o aprendizado do sentido real da liberdade,
que era uma palavra muito conhecida, anunciada, mas não coloca-
da em prática. Foi preciso viver o sofrimento na carne, através da
ausência de liberdade, para que, através da experiência, surgisse o
valor real da liberdade de cada um e de cada povo.

Este era um dos objetivos dos Mestres Ocultos e uma parte já foi
atingida. Evidentemente que não se atingiram os cem por centro da
humanidade, mas ultrapassaram-se há muito tempo os cinqüenta por
centro. Iniciou-se o caminho para o segundo objetivo: o equilíbrio das
forças humanas no mundo, para que não mais existam ricos nem po-
bres (uma vez que representam extremos e o processo de “extremos”
já passou). Agora estamos nos “meios”, no centro, no equilíbrio, e este
“Novo Ciclo da Humanidade” requer novas revoluções. Já se inicia-
ram na Rússia, China,21 na América do Sul (1987). Estão começando
na Europa, chegarão à América do Norte, para terminarem na África,
passando pelo resto da Ásia.

Este novo ciclo político da humanidade talvez seja mais difícil
que o primeiro, já que existem resistências dos mais ricos para abdica-
rem de suas riquezas em favor dos mais pobres, Isto vem levando os
povos socialmente oprimidos a lutar e a provocar guerras, mortes, so-
frimentos, inúteis em muitos casos, o que provoca desequilíbrio. A
escalada do terror e o aumento dos índices de criminalidade, princi-
palmente nas grandes cidades, são provas da resistência dos sistemas
capitalistas e comunistas. Estes precisam ficar mais maleáveis nas
modificações de suas estruturas extremistas, para aproximá-las mais
dos sistemas do centro, mais equilibrados e mais justos.

Evidentemente que os sistemas econômicos estão ligados direta
ou indiretamente aos sistemas políticos: um influencia o outro. O co-
munismo político influenciou o econômico, mas no capitalismo foi o
setor econômico que influenciou o político e será o sistema financeiro
que provocará mudanças nos seus rumos.  Neste ano de 1987, princi-
piaram grandes transformações político-econômicas na humanida-
de, que desenvolverão, através da própria experiência, o segundo
objetivo: o equilíbrio.

Na caminhada da humanidade existem princípios a serem atingi-
dos dentro do Grande Plano da Evolução Cósmica. Vamos falar do pre-
sente e futuro, deixando os objetivos do passado para outro trabalho.

A humanidade representa um todo, independentemente do nú-

21 O processo na China está mais lento, existem fatores complexos para serem resol-
vidos primeiro, mas certamente se atingirá os objetivos do GOM.
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mero de almas em evolução na Terra. Nesta nova etapa, temos sete
ciclos menores, cada um com um princípio a ser atingido. Eles repre-
sentam metas, etapas que serão atingidas. São elas:

1ª Liberdade
2ª Equilíbrio
3ª Harmonia
4ª Paz
5ª Amor
6ª Sabedoria
7ª Fraternidade
Ao atingir o sétimo princípio, a humanidade, com todas as al-

mas que tenham conseguido passar por cada etapa (estejam
reencarnadas ou não), atingirá a Luz, a Libertação Espiritual. O apren-
dizado na Escola Terra terminará e todos terão a Liberdade de escolha:
ou seguir para outros planetas mais evoluídos ou continuar na Terra
para criar uma “nova escola”, num nível superior ao período anterior,
logo, num grau maior de evolução.

Em cada etapa dos sete objetivos ou princípios, todos são sub-
metidos a testes e provações. As almas que forem reprovadas serão
retiradas da Escola Terra e colocadas em outro planeta escola, que
esteja dentro do seu grau evolutivo, porque essas almas deixaram-se
atrasar nas suas evoluções e repetirão o seu ciclo evolutivo. Por isso,
têm de ir para outra escola, outro sistema planetário, onde o ciclo de
aprendizado esteja de acordo com seus estágios evolutivos.

Na próxima mensagem, falaremos do processo religioso nos úl-
timos anos na humanidade.

29.10.1987
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“As verdades reveladas aos homens pelos ‘Espíritos
 Planetários’, que aparecem na Terra como Avatares

 só no começo de cada nova Raça humana e nas
 uniões ou finais dos extremos dos ciclos, menor e

maior, caíram no esquecimento com o tempo, quando
os homens mergulham na animalidade.

Estes Instrutores só moram na Terra o tempo
 necessário para imprimir nas plásticas mentes da

 infantil Humanidade as eternas verdades que ensinam, mas
o seu Espírito permanece vívido, ainda que latente,

 entre os homens. O pleno conhecimento da revelação
 primitiva foi conservado sempre por uns quantos eleitos

(Adeptos, Mestres) que o transmitiram de geração
 em geração. A missão do Espírito Planetário é dar
 a nota fundamental da chave da Verdade. Uma vez

 dirigidas as vibrações de modo que prossigam o não
 interrompido curso do encadeamento da Raça

até o fim do ciclo, Ele desaparece da Terra, à espera
 do seguinte Manvântara planetário22. A missão

 de todos os Instrutores das Verdades Esotéricas
 é exatamente a mesma.”

“A Doutrina Secreta” – Helena P. Blavatsky

22 Um grande ciclo ou um grande período de tempo.
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MENSAGEM VII
O TRABALHO DOS

 OBREIROS NAS RELIGIÕES
No campo religioso, nestes últimos anos, têm surgido modifica-

ções enormes e os mesmos sete objetivos ou metas, expostos no capí-
tulo anterior, servem para esta área da vida humana.

A conquista da liberdade é um dos princípios importantes. Hoje,
cada um pode seguir livremente a sua religião, crença, seita ou organi-
zação místico-espiritualista-esotérica, pode ler e praticar o que quiser.
Gradualmente a humanidade caminha para alcançar esta meta. Com o
tempo, o princípio da liberdade real será fator fundamental e respeita-
do por todos.

As religiões atuais têm pontos positivos e negativos (como tudo),
mas principalmente as grandes religiões têm contribuído muito para o
caos em que se encontra a humanidade e são também responsáveis
pelo baixo nível espiritual a que chegou o ser humano, apegado a
dogmas, ideais mortos e ultrapassados, o que se traduz numa humani-
dade sem uma paz real, sem uma autêntica fraternidade humana, sem
uma verdadeira espiritualidade.

A religião deveria contribuir para levar o ser humano a encon-
trar Deus (o Princípio Divino) dentro de si próprio, a manifestá-Lo à
sua volta, e não a procurar Deus-Pai onde Ele nunca esteve.

A verdade não é estática, única, nem monopólio de alguma reli-
gião ou grupo de pessoas. Por muito grande que seja a verdade, ela é
sempre parcial e, na medida em que o cicio do tempo avançar, surgirão
novas experiências, novas conquistas e os horizontes da verdade se
ampliarão, trazendo novas interpretações que poderão ser diferentes e
até opostas às anteriores.

Os dogmas só contribuem para a cristalização da verdade e do
ser humano, levando-o a estagnar nas suas evoluções individuais e
coletivas.

Nunca a humanidade teve tanta liberdade, religiões, livros e co-
nhecimentos de todos os tipos à sua escolha, apesar de ainda estar
aprendendo a viver em liberdade, a respeitar os outros, a ser responsá-
vel pelo que faz e diz.
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O esoterismo Oriental invadiu o Ocidente trazendo novos co-
nhecimentos, permitindo que muitos seres humanos ampliassem os
limites de sua mente, seu sentimento interno e sua consciência, pro-
porcionando o despertar de muitos centros psíquicos e mentais que são
inerentes a cada um.

Avançou-se muito no campo da sabedoria esotérica. As religi-
ões ocidentais foram forçadas a abandonar certos dogmas, certas prá-
ticas, a entrar mais no diálogo com certas crenças e a dar explicações
sobre seus cultos de forma mais aberta e mais livre.

À medida que as religiões vêm perdendo o poder de manipular
grandes massas, estas vêm atingindo uma liberdade interior de pensar
e de seguir, não aquilo que os líderes religiosos querem, mas aquilo
que sentem e que suas almas aconselham.

Quando as massas deixam-se manipular por líderes que estão
cegos pelo poder pessoal, são levadas para situações que só trazem
sofrimentos, amarguras e até mortes. Temos hoje (outubro/l987) um
exemplo no Irã, onde o fanatismo religioso e o poder de um só homem
conseguem manipular um povo levando-o à destruição e em nome de
um deus: Alá.

No passado, as grandes religiões exerciam um controle quase
absoluto sobre os povos, chegando até a controlar a política econômi-
ca das nações, e isto foi um dos motivos que causaram a estagnação da
humanidade, levando-a a ficar na ignorância, com quase total ausên-
cia de liberdade. Como ela própria não tinha forças para sair da escra-
vidão, onde deixou-se encurralar, os Obreiros, coordenados pelos
Mestres Ocultos, começaram a reencarnar e a provocar revoluções em
todos os campos da vida humana, abrindo suas mentes, seus corações,
suas almas a novos conhecimentos. À medida que o potencial da hu-
manidade foi se elevando e as liberdades individuais restabelecidas,
foi possível que almas mais velhas, mais elevadas e, portanto, com
mais experiência e sabedoria, reencarnassem e provocassem as revo-
luções e modificações necessárias. Foi no início do século passado
que “O Supremo Conselho dos Mestres Ocultos” criou um Novo Pla-
no para esta humanidade e estabeleceu sete metas, sete etapas a que
chamamos de Os Sete Princípios.

Como já dissemos, a liberdade é um deles. E já atingiu o nível
mínimo exigido, o que permitiu que a segunda etapa começasse a se
desenvolver, o equilíbrio. Como em cada etapa surgem várias revolu-
ções que derrubam as formas cristalizadas das idéias, dos conceitos e
dos métodos ortodoxos, da mesma forma estão surgindo várias revo-
luções que atingirão não só os campos político-econômicos, mas
também os religiosos e sociais.
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Até o final deste século, provavelmente, muitas destas novas
revoluções já estarão estabelecidas e implantadas no seio da humani-
dade, depende muito da ação do homem. Entraremos no novo século
com dois princípios desenvolvidos no ser humano, o que representa
um grande avanço. No próximo século, certamente iremos empreen-
der mais velocidade e os princípios de harmonia, paz e amor estarão
espalhados na humanidade com ampla liberdade e equilíbrio.

No século seguinte os dois princípios restantes, ou as metas de
sabedoria e fraternidade, estarão também implantados na humanida-
de. E então se completará o Novo Plano e surgirá um novo Grande
Avatar como a Terra nunca viu.

Em cada etapa surgem revoluções e apesar de já terem surgido
várias na primeira etapa, a mesma ainda não está completa; por isso,
ainda surgirão várias dentro do campo político-econômico, que abala-
rão as estruturas corroídas dos sistemas ortodoxos da política e dos
sistemas econômicos mundiais.

Como a segunda etapa está principiando, ocorrerá a ampliação
da primeira e então as ações, além do campo político-econômico, tam-
bém causarão alterações nos campos religiosos e sociais. Uma das pro-
vas disso é a aglutinação das forças cristalizantes de manipulação e
subjugação das massas surgindo com toda a força, como no caso do
Irã, da África do Sul e dos Estados Unidos, o que provocará uma gran-
de crise, visto que seus sistemas estão corroídos, cristalizados e con-
trolados pelos interesses pessoais e egoístas.

Na região da Índia e adjacências ocorrerão modificações violen-
tas, porque quanto maior é a resistência das forças de opressão, tanto
políticas como econômicas, religiosas e sociais, maior é o choque en-
tre forças contrárias e isso pode gerar violência.

Já outros países como a Rússia, China, França, Inglaterra, Bra-
sil, Argentina e outros, estão em processo de mudanças pacíficas e
graduais, como é mais aconselhável, mais certas e seguras, assimilan-
do e colocando em prática as novas energias e ideais que estão descen-
do dos planos superiores e se manifestando no meio da humanidade.
Caso surjam resistências a estas mudanças, elas podem se tornarem
violentas.

Começaram a surgir na humanidade mentalidades mais abertas,
mais sensíveis, com uma consciência maior, mais lúcida, que só se-
guem a voz interior que coordena suas vidas humanas. A personalida-
de, neste caso, deixou de ser o único chefe de suas vidas, porque nelas
surgiu um gerente maior que é a força de suas almas, que passaram a
comandar suas personalidades e suas mentes concretas. Isto significa
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uma mudança radical, uma virada de cento e oitenta graus, que já está
a provocar mudanças enormes, o que pode causar um aceleramento do
próprio Grande Plano dos Mestres Ocultos.

Uma nova mística está surgindo e mais adiante falaremos desta
nova força.

Uma boa religião não deve ser estática e ficar presa a teorias e
dogmas, limitada aos ensinamentos de seus fundadores. Ela deve e
precisa ser dinâmica, incorporando novos conhecimentos, provocan-
do sempre novas experiências para que todas elas se transformem em
sabedoria no ser humano.

Uma boa religião tem a tarefa de sempre auxiliar todos que a
procuram, espontânea e livremente. Todos que queiram encontrar seu
próprio caminho interior – caminho este que é independente da reli-
gião –, precisam saber que uma coisa é o caminho que uma religião
traçou para que um número de pessoas possa segui-lo (o caminho ex-
terno), outra coisa é o caminho interno, aquele que a alma vem seguin-
do há muitas vidas e que pode ser completamente diferente daquele.
Geralmente o é. Logo que cada um encontre o seu Deus Interno, sua
própria Presença Divina, pode ter a necessidade de seguir outro cami-
nho externo.

A única autoridade que deve ser seguida é a do Espírito, a Célu-
la Divina que, através dos veículos da alma, procura conduzir cada
individualidade à sua própria realização mística, à sua iluminação es-
piritual.

Na próxima mensagem falaremos da ciência.

30.10.1987
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“A Nova Era Mental trará condições completamente
 diferentes no que se refere à vida espiritual dos homens.
A mesma corrente subterrânea que os estimulará para a

 fusão e a federação na política mundial também
 os influenciará nos assuntos religiosos. É claro que se

 pode ver esta influência já em atividade.”

“A Quinta Dimensão” – Vera Stanley Alder
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MENSAGEM VIII
O TRABALHO DOS

 OBREIROS NA CIÊNCIA
A ciência (de um modo geral) evoluiu muito nestes últimos cem

anos e isto se deve a dois fatores principais: o primeiro é o fato de uma
parcela da humanidade ter chegado a determinado nível evolutivo, o
que tornou possível o desenvolvimento de uma parcela maior da men-
te (a inteligência). O raciocínio ficou mais rápido e mais lógico, as
energias que percorrem os canais cerebrais atingiram uma potência
maior e uma luminosidade um pouco mais intensa. Este estado come-
çou a manifestar-se no século passado e efetivou-se mais neste. O se-
gundo fator foi o surgimento da liberdade; este foi um marco impor-
tante porque trouxe a independência do pensamento, da ação e da pes-
quisa para o ser humano.

Apesar de a ciência estar muito desenvolvida hoje, ainda se en-
contra no início de seu longo caminho.

Como todas as coisas do mundo, a ciência também tem aspectos
negativos e positivos. Aqueles que ainda têm dentro de si a ganância,
a sede de poder, que se julgam “donos das verdades”, que manipulam
os outros, vêm desenvolvendo todo tipo de máquinas e de produtos
que espalham a guerra, o ódio, a destruição e a morte. O planeta corre
o risco de se esgotar devido à ação das mentes humanas manipuladoras
e com sede de poder. O desequilíbrio provocado pelo homem levou-o
a ter medo de suas próprias máquinas, de suas armas e produtos que,
lançados na natureza e na atmosfera, provocam o retorno das ações
negativas. Ou seja, os efeitos, cedo ou tarde, retornam aos donos de
suas causas.

O karma é feito de ciclos dentro de outros ciclos. Iniciando um
ciclo, ou uma causa, quando o mesmo se fecha, o efeito retorna ao seu
ponto de origem, o que é uma lei natural. Só não provocando mais
ciclos é que a Lei do Karma se extinguirá.

Se esses ciclos forem de ações boas, provocarão coisas boas, se
de ações más, provocarão coisas más. Assim, pelos seus efeitos co-
nhecem-se as causas. Desta forma, cada um aprende a aproveitar me-
lhor as experiências nos próprios ciclos, que ao longo da vida vivência
e experimenta.
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Os cientistas, nestes últimos anos, têm aprendido com suas
próprias causas e efeitos. Sobre eles pesam imensos ciclos negros de
ações, que contribuíram para criar as armas bélicas convencionais,
atômicas, químicas, eletrônicas, e que causaram a morte de milhões
de seres humanos, além de destruírem imensas áreas da natureza. Nós,
Seres Espirituais Conscientes, perguntamos: Quem lhes deu o direito
de matar, aniquilar e destruir?

A verdadeira liberdade só existe se há responsabilidade. O di-
reito de cada um ser livre compreende o trilhar de seu próprio cami-
nho. Impor ideais aos outros, sejam eles políticos, econômicos, religi-
osos, filosóficos, científicos ou sociais, pela força, pelo poder basea-
do na força bélica ou ideológica, é violar o princípio de liberdade. Se
isto for chamado por alguém de liberdade não passará de uma menti-
ra, e o conjunto de mentiras sobre a liberdade conduzirá ao ódio, o
ódio às guerras, as guerras à destruição, à morte.

As guerras são provas de uma total falta de amor pelos outros,
falta de fraternidade universal, traduzem intolerância, fanatismo; por
isso, falta de liberdade.

Infelizmente, só uma parcela da humanidade atingiu a verdadei-
ra liberdade real; a maioria pensa que é livre, mas está amarrada a
princípios que escravizam sua consciência, mente e alma, faz aquilo
que “os sistemas humanos” determinam, não o que a sua consciência e
alma lhe dizem.

Certa parcela de homens da ciência já conseguiu chegar à liber-
dade real e compreendeu que a ciência não pode deixar-se influenciar
por correntes políticas, econômicas ou religiosas. Um verdadeiro ci-
entista precisa ser neutro, não pode deixar-se manipular por ninguém,
nem por suas próprias idéias, uma vez que ele pode perder o sentido do
equilíbrio que seu raciocínio, sua inteligência e sua vontade interior
necessitam.

Deve-se também à ciência a aceleração da evolução da humani-
dade, apesar dos muitos erros cometidos, e hoje vem trabalhando para
corrigir os erros do passado, cometidos por falta de experiência.

Nos próximos anos, a ciência vai dar um salto e mudar seus
rumos porque grandes descobertas estão já em sua fase final e altera-
rão completamente muitos conceitos sobre o universo, a natureza, a vida
e a morte, a matéria, a energia, as origens de tudo e do próprio homem.

A limitação materialista da primeira metade deste século vem
sendo derrubada e a entrada no último quarto de século trouxe uma
aceleração enorme da ciência, com a implantação de nova etapa do
Grande Plano para a humanidade, o Princípio do Equilíbrio.
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A ciência não está caminhando para a religião (isto seria passar
de uma limitação para outra), mas sim para a comprovação do que as
correntes espiritualistas e esotéricas há milhares de anos vêm dizendo,
as ciências esotéricas.

A sabedoria e verdade não são estáticas, são dinâmicas e não
pertencem a nenhum agrupamento religioso, filosófico, econômico,
político ou científico. A verdadeira sabedoria e a verdade real estão
muito acima dos seres humanos, pertencem ao universo, pertencem a
todos, não a alguém em particular. Este entendimento conduziu certa
parcela da classe científica à independência e à liberdade real.

Quando a ciência ficar livre de certos grilhões que ainda a man-
têm escrava de princípios que não contêm parcela alguma da verdade,
e romper com as correntes ortodoxas que levaram a humanidade e a
natureza à destruição, surgirá uma nova era científica que contribuirá
para equilibrar o planeta, a natureza e a humanidade.

Existem três caminhos para a ciência que trarão muitas contri-
buições positivas para todos: o estudo das energias e suas atividades
do micro ao macro; o estudo do cérebro e da mente do ser humano; o
estudo das correntes magnéticas no ser humano, na natureza, no pla-
neta e no universo.

Apesar da possibilidade de aparecer ainda algum cientista louco
pelo poder, devemos confiar nos homens da ciência. Muitos Obreiros
e espiritualistas estão entre eles, trabalhando para a grande virada e
para criar um novo impulso. Eles estiveram na linha de frente das últi-
mas grandes descobertas e presentearão a humanidade com outras no-
vas descobertas, que trarão muita tranqüilidade e equilíbrio para as
vidas humanas, Graças a eles, os projetos bélicos estão sendo limita-
dos e desativados, até que se consiga abolir todo tipo de armas bélicas.
atômicas e químicas.

Existe uma ação conjunta de muitos cientistas para não permitir
que as nações desenvolvam novas armas. O projeto americano, a que
chamam “guerra nas estrelas”, está tendo dificuldades para ser coloca-
do em execução, porque muitos, cientistas recusam-se a fazê-lo. Ele
hoje é mais uma farsa do que uma realidade, tanto que o governo ame-
ricano tirou muitos cientistas do projeto.

O amadurecimento dos russos a respeito de suas opiniões, sobre
as armas atômicas e químicas é muito mais profundo e sincero que o
dos americanos, que estão se deixando cristalizar pelo poder econômi-
co, e isto está tirando a sua sensibilidade enquanto os russos vêm se
tornando mais intuitivos, mais sensíveis e conscientes dos problemas,
tanto de seus próprios povos como dos mundiais.
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Se alguém tentar desequilibrar ainda mais a natureza e o mun-
do físico, e só os sistemas econômicos capitalistas selvagens egoístas
e o fanatismo religioso podem fazê-lo, contamos que sejam controla-
dos e desarmados em suas intenções pelos próprios homens de boa
vontade com suas mentes mais lúcidas, senão a Hierarquia Oculta,
ou seja, o Governo Oculto do Mundo, terá de intervir.

Na próxima mensagem falaremos sobre as artes.

4.11.19
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“De algum tempo para cá, parece ter havido
 um reconhecimento instintivo de que uma Civilização

 Mundial, nova e melhor, só poderá emergir depois
 que a crisálida da tradição, dos hábitos e da

 hereditariedade  tenha aberto o seu casulo e se separado
 dele, livre para fugir para a Luz da Liberdade e para

 a pureza do que não é condicionado.
Uma tal transição exige a destruição das velhas

 formas, tanto de pensamento como de ação.
 Ela produz atitudes revolucionárias e experimentais,

 que encontram sua primeira expressão nas artes nobres23,
 que quase sempre são proféticas.”

“A Quinta Dimensão” – Vera Stanley Alder

23  O negrito é nosso.
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24 É conhecido no esoterismo como “a música das esferas”.

MENSAGEM IX
O TRABALHO

DOS OBREIROS NAS ARTES
As artes evoluíram muito nestes últimos cem anos, apesar de

alguns ramos estarem ainda influenciados por forças de cristalização,
ou seja, aquelas que se opõem às forças evolutivas.

As artes atingiram um grande nível de democratização – não
existem apenas para a satisfação pessoal de pequenas elites, como no
passado. Nos dias de hoje, qualquer ser humano pode seguir, desen-
volver as suas habilidades em quaisquer dos ramos das artes.

Têm sido um instrumento importante na evolução da sensibili-
dade e da consciência da humanidade e, por incrível que pareça, elas
contribuem para a fixação do Princípio da Liberdade, além de estarem
auxiliando e desenvolvendo o Princípio do Equilíbrio na humanidade.

Também as artes são influenciadas pelos poderes econômicos,
políticos e religiosos e ainda estão longe de atingirem o seu ponto
ideal, ou seja, serem livres dos jogos de influência, não sendo mais
monopólios de algum grupo, nem tendo regras dogmáticas e ortodo-
xas.

Na música ainda não se conseguiu captar os sons etéricos do
universo, mas quando isto acontecer a harmonia penetrará na matéria
de forma revolucionária, ajudando a todo indivíduo a sintonizar-se com
sua Célula Divina.

Os sons barulhentos, que hoje alguns chamam de rock, não são
sons harmônicos porque levam à limitação do sentido auditivo, levan-
do à gradual surdez humana, e tudo o que limita um sentido ou o des-
trói não se assemelha a nenhum tipo de harmonia. Aqui nota-se a in-
fluência das forças cristalizantes que tentam limitar e diminuir o de-
senvolvimento da sensibilidade e da consciência na humanidade.

O universo é feito de sons silenciosos e harmônicos, o que pode
parecer um paradoxo, mas no futuro verificar-se-á que existem sons
musicais no universo que não são tocados por instrumentos.24
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25 Os cinco sentidos físicos do homem não são mais que um estágio de sete etapas
que o ser humano possui para dirigir a sua vida no mundo físico. Os sentidos espiri-
tuais ou místicos são aqueles que, ao serem desenvolvidos, podemos utilizá-los para
dirigir a vida em outros planos, mundos e dimensões.
26 Mais conhecido por intuição, apesar que no esoterismo oriental, o sexto sentido é a
mente. A intuição é originária da alma e chega à personalidade, via chakra cardíaco e
coronário, quando estes dois centros de força estão desenvolvidos.

O som é também vibração e tudo o que vibra, desde as pedras,
as flores, as águas, os animais, os seres humanos, os planetas, as es-
trelas, as galáxias e supergaláxias, etc., tudo emite um som vibratório,
com uma ou várias notas musicais, que o sentido humano de audição
ainda não consegue captar por não estar devidamente desenvolvido;
por isso, não está aberto aos sons etéricos, astrais e mentais.

Na pintura, escultura e na dança também existem campos enor-
mes para serem desenvolvidos e criados.

Os sentidos extrafísicos nos artistas são, geralmente, mais de-
senvolvidos que num ser humano comum, mas em relação ao que atin-
girão no futuro, ainda estão praticamente nos primeiros degraus dessa
longa escalada evolutiva.

Os poderes extra-sensoriais – as faculdades espirituais –, não
são privilégio de uns poucos. As pessoas que os têm nada mais são do
que criaturas com predisposição natural para colocar em funcionamento
outras etapas dos sentidos e, provavelmente, já os desenvolveram em
outras existências passadas.

Analisemos um pouco os sentidos do ser humano para que se
torne mais clara a nossa exposição. O ser humano tem sete sentidos e
cada sentido tem sete etapas; até a terceira etapa capta-se o mundo
físico25 a quarta capta o etérico, a quinta capta o astral, a sexta capta o
mental e a sétima, que capta o sentido da alma, podemos chamá-la de
Divina.

Ora, não significa ter poderes extraordinários o fato de o ser
humano desenvolver etapas maiores de um dos sentidos e tornar-se,
por exemplo, um clariaudiente ou um clarividente. Todos, um dia, de-
senvolverão todas as etapas dos sete sentidos com que foram dotados;
é uma questão de desenvolvimento, tempo e de evolução.

Em termos gerais, só praticamente nestes últimos cem anos é
que o sexto sentido26 está a desenvolver-se na humanidade.

O fato de um ser humano ter, por exemplo, clarividência mental,
não implica que venha a tê-la em nível etérico e astral também. O
desenvolvimento dos sentidos não segue uma ordem cronológica e
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muitas vezes um sentido pode estar mais desenvolvido numa vida e
noutra não, porque eles são regidos pela lei de causa e efeito, o karma
e devem-se à experiência que se adquire em cada vida e às carac-
terísticas do trabalho que precisa ser executado nos mundos físico
e espiritual.

Desenvolver outras etapas dos sentidos não envolve processos
complicados – tudo é muito simples. O que é preciso é saber qual o
sentido e qual a etapa que é aconselhável serem estimulados na pre-
sente vida e se karmicamente isso é possível. Ademais, tudo é uma
questão de ordem e disciplina, método apropriado, fé, vontade,
discernimento, determinação e objetivos práticos e lógicos. Desenvol-
ver os sentidos extra-sensoriais para a satisfação pessoal, para o pró-
prio beneficio ou por curiosidade, nunca leva a resultados positivos
visto que, tratando-se de energias eterizadas, sutis, sensíveis às ondas
mentais produzidas pelas mentes pensantes, são bloqueados pelos de-
sejos e pensamentos contrários às sutis, qualidades vibratórias dos sen-
tidos místicos.

Depois desta exposição fica fácil visualizar o futuro, quando as
etapas etéricas e astrais estarão se desenvolvendo na humanidade. A
morte deixará de ser vista como o fim uma vez que assim nunca foi, e
passará a ser uma transformação, o abandono de um corpo de matéria
pesada para a continuação do ciclo da vida numa esfera superior, num
corpo de matéria sutilizada, onde a estrutura molecular é ligeiramente
diferente, onde as energias dos átomos celulares são mais etéricas,
superiores e mais velozes. Assim, os sentidos se abrirão para uma nova
estrutura da vida e do universo. A vida e as artes sofrerão uma grande
transformação e a influência de uma nova visão e audição do universo
impulsionará todas as artes e a própria vida para um caminho de luz,
paz, amor e harmonia.

As artes são um dos elementos principais que trarão para a hu-
manidade o Princípio da Harmonia; daí a importância que elas têm na
evolução deste planeta e a influência que exercem em cada ser huma-
no. Elas são um dos veículos de expressão das Forças Superiores para
trazer para o planeta e para a humanidade física a verdadeira harmo-
nia, um princípio fundamental no futuro da evolução deste planeta.

Os Obreiros têm agido também por meio das artes, levando-as
para níveis superiores e, através delas, abrem caminhos para todas as
almas que seguem estas tônicas de evolução. As artes, de uma maneira
geral, têm sido um dos veículos que os Obreiros utilizam para traze-
rem novos princípios e objetivos à humanidade, impulsionando-a para
níveis superiores, trazendo uma nova visão da própria vida e da evolu-
ção e, ao mesmo tempo, abrindo os canais que ligam a alma à persona-
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lidade, para que todos passem a ouvir dentro de si próprios a voz
interior, a voz da alma ou, como em esoterismo também se diz, a
voz do silêncio, para que esta dirija mais direta e conscientemente
a vida.

Na próxima mensagem falaremos sobre a mente.

06.11.1987
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“Dentro de cada cérebro humano normal existe a
potencialidade da grandeza, do conhecimento e da

 Suprema Sabedoria. Esse é o direito hereditário do
 homem,  seu legado Divino. Todavia, esta maravilha,

 que está oculta  e espera, é pisada, trancada,
 irremediavelmente aprisionada  longe do alcance,

 asfixiada por grossas camadas de inibições,  padrões
 de pensamento, hábitos, terrores, indolência e outros

 refugos amontoados pelas formas do pensar degeneradas,
estagnadas e estáticas. Embora o nosso  universo seja

 vasto e complexo, possuímos. dentro de  nós, uma réplica
de todo o objetivo e propósito da Criação.

Nós somos a nossa própria chave para o conhecimento.”

“A Iniciação do Mundo” – Vera Stanley Alder
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MENSAGEM X
A DISCIPLINA MENTAL

A maior revolução dos últimos tempos vem se operando e se
acelerando cada vez mais e, por incrível que pareça, a grande maioria
das pessoas, senão a sua quase totalidade, não percebeu que graças a
essa revolução foi possível à humanidade dar um salto de uma realida-
de medíocre, com pouca experiência e conhecimentos (o que se cons-
tatou na Idade Média), para uma vida mais rica em experiências e
conhecimentos, a partir da idade científica.

Mas de que revolução estamos falando?
– Da Grande Revolução Mental!
O desenvolvimento mental humano passou por um grande

aceleramento. Com isso o karma, a lei de causa e efeito, precipitou-se
tanto nos seus aspectos individuais como nos grupais.

Se pesquisardes a vida na terra há uns duzentos ou trezentos
anos, isto para não irmos mais longe – e a vida de hoje –, verificareis
que a mente foi o que sofreu maior aceleramento. Foi graças ao seu
desenvolvimento que a humanidade pôde avançar em diversos campos,
tanto políticos quanto econômicos, sociais, científicos e espirituais.

Contudo, ao olharmos para a mente humana, vemos que ela ain-
da está no princípio do caminho de seu desabrochar. Quando ela atin-
gir pelo menos um desenvolvimento médio, em comparação com as
suas reais capacidades, a vida na Terra será completamente diferente.

A vida no planeta, nestes últimos cem anos, passou por grandes
mudanças em quase todos os campos humanos. E projetando-se o fu-
turo, chega-se à conclusão de que nos próximos cem anos muito mais
rápidas serão as mudanças; tudo isto se deve à Grande Revolução
Mental que se encontra em ação.

O ser humano recuperará seus sentidos psíquicos e suas faculda-
des mentais. A sensibilidade espiritual também vem se expandindo
muito. O homem e a mulher, bem como a criança e o jovem em grande
parte, estão muito mais sensíveis. Muitas doenças que hoje existem na
humanidade devem-se a um tipo de vida baseada no emocional, nos
meios ambientes astrais, nas formas astrais de pensamentos negativos
produzidas pelo ser humano. A alimentação, baseada mais na química
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do que no natural, provoca distúrbios nos núcleos energéticos das
células, influencia as glândulas e plexos respectivos propiciando do-
enças variadas com distúrbios sérios nos chakras (os centros de for-
ça) que, espalhados pelo corpo, controlam as energias e a vida dentro
do corpo físico.

O desenvolvimento espiritual, a disciplina e o controle da men-
te são fundamentais na evolução da humanidade, porque é a mente a
direcionadora da vida, tanto através da mente humana, usando a per-
sonalidade como seu corpo de manifestação, como através da mente
espiritual, que está baseada e controlada pela alma.

A mente humana (o cérebro) é temporária, a mente espiritual
(na alma) é eterna. A humana tem os resultados de uma vida, a espiri-
tual (na alma), de todas as vidas passadas. A diferença de conhecimen-
tos e poder é enorme entre uma e outra.

Então, por que não nos lembramos das nossas vidas passadas?
Porque, entre a mente espiritual baseada na alma e a mente hu-

mana instalada no cérebro físico, existem canais de ligação que estão
bloqueados na maioria da humanidade. O principal é chamado no Ori-
ente de antakarana (a união entre o eu inferior e o superior, entre a
mente inferior, a mente superior e a alma). Este canal principal, que
liga as duas mentes e a alma, é muito sensível e está obstruído na
maioria das pessoas devido ao tipo de vida, de pensamentos, emoções,
alimentação, disciplina, educação do ser humano. Normalmente, o
homem vibra em faixas mentais muito baixas e muito lentas, porque
estas faixas vibratórias estão muito relacionadas com paixões, dese-
jos, posses, ganâncias, ódios, rancores, orgulhos, vaidades, ânsia de
poder político ou econômico e social, vidas vividas mais em relação
aos bens materiais do que aos bens espirituais.

Tudo isto leva a mente humana a não conseguir atingir o ponto
central de união mental, onde o antakarana parte da mente humana
(mente inferior) para a mente espiritual (mental superior), para chegar
à alma.

Estas são as causas que provocam, como efeito, a amnésia em
relação às vidas passadas e em relação às faculdades espirituais que
custam a despontar. Mas tudo é uma questão de tempo porque todos
um dia atingirão o ponto central de união mental e conseguirão recu-
perar aquilo a que têm direito, a fim de surgir uma nova dimensão de
vida.

Para chegar ao ponto central de união mental e desobstruir o
antakarana são necessárias práticas certas de meditação, disciplina e
controle mental, a fim de que a mente fique relaxada e deixe de gerar



95

27 Sir Johan Eccles, o Prêmio Nobel de Medicina de 1963, um dos maiores nomes da
neurologia mundial, escreveu:
“De tudo quanto as ciências sabem do universo, nada se compara ao cérebro humano
em complexidade de organização da matéria. Num órgão cuja massa varia em tomo
de 1,5 kg, comprimem-se cerca de 100 bilhões de células. Um número astronômico.
Literalmente astronômico, pois estima-se também em 100 bilhões o número de estre-
las existentes em toda a Via Láctea.
Mais importante que a quantidade de neurônios do cérebro (nome que se dá à célula
nervosa), porém, é a incrível rede de ligações que os interconecta. Através dessas
ligações, chamadas sinapses, as células nervosas comunicam-se entre si. Ora, cada
neurônio é capaz de estabelecer até 10 mil sinapses. Vale dizer, a uma única dos 100
bilhões de células cerebrais podem afluir até 10 mil informações diferentes ao mes-
mo tempo.
E o neurologista americano Roger Sperry, Prêmio Nobel de Medicina de 1981, pôde
determinar quais as funções superiores que estavam associadas a cada hemisfério.
Ele verificou que o eu consciente, ou ego, está em contato apenas com o hemisfério
cerebral esquerdo, definido como dominante. Quando os pacientes eram levados a
realizar ações muito rápidas, controladas somente pelo hemisfério direito, estas ocor-
riam sem que eles tomassem consciência.
Não é mera coincidência o fato de as principais áreas relacionadas com a linguagem
estarem localizadas no lado esquerdo. E a estrutura do ego mental depende funda-
mentalmente do desenvolvimento da linguagem. Sperry diz que o hemisfério direito
possui um “outro tipo de consciência”, cuja existência é obscurecida pela falta de lin-
guagem expressiva. O cérebro é um todo integrado.” (Globo Ciência, nº 6, Ed. Globo).

pensamentos humanos. Para que a mente espiritual possa funcionar e
manifestar-se na mente humana é necessário que esta esteja fora dos
ciclos ininterruptos de idéias e pensamentos. Isto nos primeiros estági-
os, para depois conseguir que as duas funcionem simultaneamente.
Entretanto, a mente humana (a inferior) será orientada e dirigida pela
mente espiritual (a superior), que está ligada à alma e é eterna em
relação a este sistema solar.

Ao gerar-se pensamentos de amor, paz, harmonia, fraternidade,
altruísmo pelo semelhante, pensamentos mais abstratos, eleva-se o grau
vibratório da mente humana para faixas próximas da mente espiritual,
facilitando o despontar de uma nova capacidade mental.

Existem três pontos principais no cérebro humano27 que devem
ser estimulados: a glândula pineal, a responsável mental número um,
o corpo pituitário (hipófise) e o plexo da coróide, no quarto ventrículo
(no cerebelo, ponte e bulbo cerebral), este praticamente desconhecido
da maioria dos espiritualistas. Estes dois últimos centros estão mais
ligados ou relacionados com os campos energéticos etéricos e astrais.
Quando os três centros de força (chakras), relacionados com os três
pontos principais, estão desenvolvidos, harmonizados e sintonizados,
ativam uma corrente energética mais forte provocando um triângulo
luminoso. No centro deste triângulo manifesta-se a Voz do Silêncio: é
o ponto dentro do triângulo ou também o ponto dentro do círculo, ou



96

seja, a Criação Divina (eu e o Pai somos um). “Quando o discípulo
está pronto, o Mestre aparece para conduzi-lo pelos Caminhos Ocul-
tos até o Templo Interno da Iniciação”, um enunciado que também
significa esta realização pela qual todo ser humano, algum dia, terá
obrigatoriamente de passar.

Na medida em que a humanidade caminha, os três centros de
força principais na cabeça (chakras coronário, frontal e coordenador)
estão sendo desobstruídos, tomando-se mais sensíveis, mais desenvol-
vidos e numa ação cada vez maior. Assim, a capacidade mental huma-
na vai crescendo, expandindo-se, conduzindo a vida para níveis cada
vez mais altos, mais espirituais, mais naturais, colocando o homem
diante de novos princípios, de outras dimensões. O ser humano está
destinado a ser Mestre, um ser iluminado.

Vemos assim que o desenvolvimento da mente é fator importan-
te. É evidente que esta revolução mental gerou também muitos
desequilíbrios, destruições e injustiças. Contudo, verifica-se que, es-
piritual e cosmicamente, os seres humanos são como crianças que es-
tão aprendendo e, por isso mesmo, errando por não saberem conduzir
suas mentes e suas vidas de uma forma correta e justa. Pouco a pouco,
esses erros serão corrigidos, como já vem acontecendo. A cada passo
dado na direção da perfeição terrestre diminuem os erros e os distúrbi-
os que, ainda hoje, povoam o mundo.

Está surgindo um novo impulso mental e este mudará as vidas de
milhões de seres humanos. Há um grande momento de transição entre o
velho mundo, que está morrendo, e o novo mundo, que está surgindo. A
vida na Terra vai mudar muito e por isso todos devem estar preparados e
abertos para as novas energias mentais que estão surgindo no planeta.

As idéias ortodoxas e dogmáticas, em todos os campos do co-
nhecimento humano, são como tábuas podres que logo se quebrarão.
Afundarão ao menor peso sobre elas, não conseguirão resistir a uma
nova tempestade no mundo físico.

A Hierarquia e os Mestres estão cuidadosamente ministrando
novas técnicas, através dos Obreiros, para que, mais rapidamente, os
seres humanos consigam. expandir a mente e abrir os canais mentais e
telepáticos, fazer sua união entre a personalidade e a alma de uma
forma consciente para, cada vez mais, caminharem com seus próprios
pés, conquistando a liberdade interior e a iluminação espiritual.

Na próxima mensagem falaremos sobre os Ideais.

12.11.1987
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“A Humanidade é a condutora da Luz Planetária,
 transmitindo a Luz do Conhecimento, da Sabedoria

 e da Compreensão, e isto no sentido esotérico.
 Estes três são aspectos da Energia de Alma para

 Alma em todas as formas, por intermédio da
 anima mundi, a Alma do mundo.

Estes são o resultado da crescente iluminação do
 homem. Seu aspecto-conhecimento da luz trouxe-o

 à existência. Quem dirá o que se concluirá quando o
 aspecto-sabedoria predominar? Quando estes
 estiverem fundidos pela compreensão, a Alma

 controlará nos três mundos (físico, astral e mental)
 e em todos os reinos da natureza.

Na consecução e espiritualização do homem está a
 esperança do mundo. A própria humanidade é o Salvador

 do Mundo, do qual todos os salvadores do mundo têm
 sido apenas o símbolo e a garantia.”

“Um Tratado Sobre Magia Branca” – Alice A. Bailey
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MENSAGEM XI
A NOVA MÍSTICA AQUARIANA

Antigamente um ideal era quase sagrado, era levado a sério, e
havia homens que davam as suas vidas humanas pelos seus ideais.

Hoje isso é raro: os ideais, como todas as coisas que são manipula-
das pelo ser humano, são adulterados, distorcidos e direcionados para a
satisfação das personalidades, na maioria mesquinhas e cristalizadas.

Apesar de que, nestes últimos cem anos, milhares de ideais
foram difundidos, criando um leque grande de possíveis realiza-
ções nos mais diversos campos, só há muito pouco tempo eles vol-
taram a ter definições mais abrangentes e impessoais, como por
exemplo – as bandeiras idealistas – a favor da ecologia, contra a
fome e as crianças desamparadas, contra as experiências nucleares,
pela paz, liberdade, etc..

Uma grande parte destes movimentos idealistas começou a sur-
gir na humanidade nos últimos dez ou vinte anos, o que nos indica a
existência de uma Nova Mística Aquariana, surgindo de dentro para
fora do ser humano e acima dos sistemas religiosos, políticos, econô-
micos e sociais, visto que os participantes desses movimentos espontâne-
os vêm de todas as classes e divisões que existem na humanidade.

Muitos destes novos movimentos idealistas têm também cunho
político-econômico-social, mas estão voltados para o bem comum, para
a humanidade como um todo, para a preservação do próprio planeta, e
isto é mais importante do que podeis imaginar.

Vejamos alguns deles: o que impulsiona certas pessoas a defen-
derem a natureza, a ecologia, a entrarem em choque contra a polícia,
contra os governos e os sistemas vigentes para defenderem um mundo
sem poluição atômica, um mundo sem armas atômicas? O que leva
milhares, e até milhões de pessoas a se unirem para ajudar as crianças
no mundo, para combater a fome, a miséria?

Existem muitas respostas, mas a essência de todas elas está no inte-
rior do ser humano. Alguma coisa está crescendo, desabrochando no co-
ração, mente, consciência e alma de cada um. Estes novos valores, estes
novos sentimentos e pensamentos demonstram que uma parte da humani-
dade atingiu a maturação interna e que a potencialidade de suas almas está
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surgindo no mundo externo dos sentidos humanos.  Analisando bem,
retirando o lado político, conclui-se que uma força interior maior impera
para defender os novos ideais da Era Aquariana, e isto indica também que
uma grande revolução mística está em curso na humanidade.

Por toda parte, homens e mulheres preocupam-se em defender
valores e ideais positivos, voltados para a liberdade, justiça, harmonia,
equilíbrio, paz, amor impessoal, natureza, com mais autenticidade e
fraternidade.

Um dos defeitos do ser humano é olhar apenas para o
pequeníssimo mundo de coisas e pessoas à sua volta, preocupando-se
com sua própria vida, de seus familiares, amigos e colegas de traba-
lho, e não para um horizonte mais abrangente, mais impessoal, mais
humanista, desprendendo-se das coisas materiais para analisar o que
se passa no mundo onde vive, e o porquê das coisas.

Os quatro cavaleiros simbólicos do Apocalipse estão no mundo
e ninguém os vê.

O fim dos tempos velhos está aí diante de todos. O princípio dos
novos tempos já começou e não percebeis. Basta olhar o que se passa na
humanidade e tudo o que ocorre no mundo. Meditando e refletindo sobre
o que hoje ocorre no mundo, logo concluireis que uma grande revolução
mística, política, social e econômica está surgindo espontaneamente.

Felizmente, uma boa parcela de almas está chegando ao seu ponto
de maturação interna, e a ponte (o antakarana) entre o mundo dos sen-
tidos humanos e o mundo dos sentidos espirituais começa a despertar
dentro de muitos homens e mulheres. Uma boa parte destes estão no
processo de fusão do “eu inferior” com o “eu superior”, o que resultará
numa transformação dos conceitos da vida e de tudo que, direta ou
indiretamente, influi nos processos da Vida.

O que leva um ser humano a protestar com veemência contra a
derrubada das árvores, a matança das baleias, contra a poluição atômi-
ca, o surgimento de novas usinas nucleares – é mais sublime do que
possa parecer. Não estamos fazendo a apologia da rebeldia, mas sim
analisando o que está surgindo na humanidade. O que faz uma pessoa
se comportar dessa maneira?

A sua visão, o seu horizonte, são muito mais amplos do que os
dos homens que derrubam indiscriminadamente as matas, extinguem
os animais e constróem usinas nucleares. O seu sentido de Vida é mui-
to mais profundo e muito mais consciente. Seus protestos têm lógica e
razão, porque estão fundamentados numa consciência maior da verda-
deira vida. Os cientistas hoje sabem que não existe usina nuclear segu-
ra em nenhuma parte da Terra, pois o processo usado pelo homem para
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28 Os Mestres dividem os alimentos em quatro níveis, no que diz respeito às energias
relativas ao desenvolvimento espiritual:
1. as carnes vermelhas têm energias lentas e pesadas;
2. as carnes brancas têm energias mais rápidas e menos pesadas que as carnes vermelhas;
3. os vegetais e cereais têm energias mais rápidas e mais leves que as carnes brancas;
4. as frutas e o mel têm energias mais rápidas e mais leves que os vegetais e cereais.
Quanto mais rápidas e mais leves forem as energias contidas na alimentação, melhor
para o processo de desenvolvimento espiritual e mais profundamente elas penetrem
nos níveis mais sutis.

tirar energia atômica dos átomos está completamente errado, é uma li-
nha de autodestruição permanente. Um acidente pode ser incontrolável e
tudo o que segue linhas de destruição está errado. O certo é seguir linhas
de transformação, sem destruição, através das energias contidas no interi-
or dos átomos. É possível criar linhas seguras sem poluição e sem destrui-
ção, bastando que os cientistas deixem de aplicar linhas ortodoxas de raci-
ocínio e descubram que a matéria física tem sete estágios, ou seja, existem
sete níveis de matéria física e elas têm suas leis, sua ordem e disciplina.

Os seres humanos, as árvores, as flores, as plantas, os animais
retiram de alguns átomos suas energias, sem a necessidade de destruí-
los e por meio de processos naturais transformativos.

Está nascendo uma nova mentalidade, com novos conceitos, com
novos enfoques de vida. Quantidades crescentes de seres humanos to-
maram-se espontaneamente vegetarianos, naturalistas. São pessoas que
não estão se sentindo bem comendo carnes e seus derivados (princi-
palmente carnes vermelhas). Muitas vezes a mudança na alimentação
deve-se a problemas de saúde, de estética e até econômicos, mas não
importa a causa e sim o efeito. A alimentação natural confere maior
sensibilidade ao ser humano, faz com que seu sangue esteja menos
carregado de toxinas e elementos pesados, ou seja, mais limpo, mais
puro, mais oxigenado. E ao irrigar certos pontos do corpo humano, dá
a determinadas glândulas e plexos uma energia vital mais pura e mais
rápida, mais equilibrada, mais sutil, de potencial energético maior,
provocando um desenvolvimento dos chakras e com isso um desabro-
char maior dos sentidos místicos, da consciência e da mente, e tudo natu-
ralmente, sem imposições religiosas ou místicas, o que é o correto.

A alimentação na era aquariana deve ser livre, dentro das neces-
sidades de cada corpo. Deve ser uma atitude que venha de dentro para
fora e não imposta de fora para dentro. Tampouco imposta pela mente
humana ou pelos desejos, e sim pelas necessidades do corpo que tem
uma linguagem própria que o homem, até certo ponto, perdeu. O ser
humano deve ter uma consciência plena das energias contidas nos ali-
mentos, necessárias ao seu desenvolvimento e evolução espirituais,
para melhor orientar o seu processo alimentar.28
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Os ideais aquarianos e a Nova Mística do cicio aquariano estão
aí, no meio da humanidade, enraizando-se cada vez mais, tomando
proporções maiores, começando a alterar o sentido da própria vida há
muito tempo distorcido, levando o ser humano a encontrar seu verda-
deiro caminho de volta ao Reino da Luz Maior.

Na próxima mensagem falaremos na Magia em vários níveis.

24.11.1987
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“Homens e mulheres, que estão começando a viver
 como Almas, podem assumir o trabalho Mágico

da Nova Era e podem inaugurar aquelas mudanças e aque-
la reconstrução que promoverá a manifestação do
Novo Paraíso e da Nova Terra, dos quais todas as
 Escrituras do mundo dão eloqüentes testemunho.

Poderão então trabalhar com forças na matéria
 etérica e assim trazer à existência aquelas criações

e organizações do plano físico, que encarnarão
 mais adequadamente a Vida de

Deus na Era de Aquário que está agora sobre nós.”

“Um Tratado Sobre Magia Branca” – Alice A. Bailey
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29 “A Magia Branca cuida sempre de ascender e extrair seu poder das esferas superi-
ores”. “Preparação e Trabalho do Iniciado” – Dion Fortune.

MENSAGEM XII
A NOVA MAGIA AQUARIANA

Hoje falaremos sobre a Magia em vários níveis.
O que é realmente Magia?
Existem várias definições, segundo a experiência e os conheci-

mentos de cada um; por isso, vamos dar a nossa explicação.
Magia é a ação de várias energias, canalizadas para objetivos

predeterminados, podendo utilizar-se de rituais, invocações e instru-
mentos simbólicos. Através de diversos processos, essas energias são
captadas, transmutadas, transformadas e dirigidas pela mente para a
realização do objetivo.

Sempre existiu Magia e sempre existirá porque a invocação, in-
dividual ou coletiva, também é um ato de Magia.

Durante a evolução da humanidade, vários níveis de Magia têm
surgido, colocados em ação pelos mais diversos tipos de seres humanos.

Na sua origem ela não é boa nem má: é a vontade, o
direcionamento, a intenção, o sentimento e seus objetivos que a to-
mam Branca ou Negra.

Não vamos tratar aqui da magia comum dos homens, que em
todos os tempos procuraram, geralmente, iludir o ser humano e disso
tirar seus proveitos pessoais.

Vamos falar de uma Magia Transcendente, que é utilizada sem-
pre para beneficio do planeta e da humanidade, por isso, muitos a cha-
mam de Magia Branca.29

A evolução é uma conquista eterna da expansão da consciência,
da mente, da alma e do espírito, dentro da escala cósmica dos ciclos
energéticos universais; logo, também é um ato de Magia.

O espírito – com seu corpo de manifestação, a alma, e esta tam-
bém com seu corpo de expressão, a personalidade, ao longo de suas
inúmeras vidas nos mundos mais densos da matéria universal –, mani-
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pula diversas energias para poder atingir o seu Centro Geométrico
Cósmico, através do Ritual da Vida. Atrai para seu ser interno os mais
diversos tipos e níveis de energias que, depois de devidamente
transmutadas e expandidas nos corações e mentes, conseguem atingir
a fusão alquímica e, com isso, a sublimação das energias, para depois
espalhá-las à sua volta.

A vida é um ato mágico que o ser humano não consegue ainda
enxergar corretamente, levando-o a distorções que se refletem em seu
próprio processo mágico, provocando sofrimentos, amarguras e dores.

Nos processos mágicos, as energias têm que ser sabiamente es-
colhidas e combinadas, não podendo ser escolhidas aleatoriamente,
pois podem provocar choques que trazem problemas muito sérios.

Ao longo do caminho coletivo da humanidade, diversos níveis e
tipos de energia mágica foram surgindo e foram empregados.

Atualmente está surgindo um novo ciclo mágico, que podemos
rotular de Magia Mental, visto que ela não precisa de objetos físicos
nem de templos para se manifestar. Eles podem ajudar muito se existi-
rem, mas não são essenciais – podem ser dispensados.

A Magia Mental atrairá para o planeta e para as mentes huma-
nas novas energias cósmicas, que só podem ser recebidas por mentes
treinadas, desenvolvidas, equilibradas, sensíveis às vibrações superio-
res e voltadas para princípios coletivos de liberdade, harmonia, paz,
amor, equilíbrio, luz e sabedoria, na direção da fraternidade universal.

Esta é a Magia da Era Aquariana, em que o mago está comple-
tamente integrado com a natureza, sendo uma extensão da mesma.
Seu templo é a própria natureza viva, seu altar é seu coração, sua espa-
da é sua mente, seu manto é sua alma, sua coroa é seu espírito, o Verbo
é sua palavra. Os movimentos originais da natureza, de seu coração,
de seu sangue e de sua mente compõem seu ritual. O objetivo principal
a ser atingido é a Realização Espiritual da Humanidade.

Assim, o novo Mago Aquariano contribuirá para elevar o nível
energético planetário, levando as energias de escalas inferiores a se-
rem transformadas em energias de escalas superiores, trazendo para a
Terra uma nova etapa mais elevada da Ordem e da Vida.

Os novos conhecimentos da Magia Mental já estão sendo ensi-
nados pelos Obreiros, que têm a missão e a função de divulgar e ensi-
nar aos seres humanos, que já tenham um nível mínimo de evolução,
as novas técnicas da Nova Era.

O novo Mago Aquariano não trabalha individualmente, mas em
processos coletivos, visto que o tempo, o espaço, a matéria e a distân-
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30 “Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus”? – São Paulo, “I Aos Coríntios” 6:19.
“Porque sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre
eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo”.
– São Paulo, “II Aos Coríntios” 6:16.

cia não são barreiras. Em qualquer lugar faz seu templo e pratica seu
ritual. Seus processos são internos: ele é consciente de que o conjunto
de seus corpos físico e sutis representa o autêntico Templo Vivo,30 onde
reside a Presença Divina. A magia do ciclo anterior era mais externa, por
isso precisava do espaço, do tempo e da matéria para poder manifestar-se.

Durante os últimos cem anos, a Magia continuou a ser emprega-
da. Mas é com o surgimento da Magia Aquariana, com a introdução
das novas energias que o planeta e a humanidade têm recebido, que a
assimilação através dos corações e mentes do ser humano se verificou.
Isso possibilitou a expansão do sentimento e da mente dos habitantes da
Terra, trazendo processos mais avançados na vida humana.

Com o advento da Magia Aquariana, as energias mágicas po-
dem ser canalizadas na direção de um ser humano, de um grupo ou de
uma área geográfica, levando as energias pesadas e inferiores existen-
tes a se diluírem ou a se transfomarem em níveis superiores, criando
energias que possam contribuir para a liberdade, o equilíbrio, a har-
monia e a paz da humanidade.

As novas energias mágicas aquarianas não se deixarão conduzir
para objetivos pessoais e egoístas, visto que as suas tônicas são o amor
crístico, a completa liberdade, o equilíbrio e a harmonia de cada pes-
soa ou grupo, estimulando e expandindo a mente e o sentimento na
direção da  fraternidade universal.

Estais diante de processos transformativos, através das energias
completamente novas para este ciclo evolutivo; logo, tendes que ex-
cluir o que é velho da vossa mente, para que o novo possa surgir e
ocupar todos os espaços da mente e do coração.

Se continuardes apegados às idéias velhas e ortodoxas, como
verdades únicas e imutáveis, certamente ficareis parados no tempo e
no espaço do vosso ciclo evolutivo.

Deveis libertar-vos das vossas muletas se desejais ser realmente
livres. Tereis de andar sozinhos, sem auxílios externos de espécie al-
guma, para poderdes atingir a vossa própria Libertação Mística.

Cada plano ou mundo, cada estágio de consciência, cada corpo
tem sua própria energia, e a conscientização de cada nível mágico será,
certamente, importante para a vossa evolução.
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Não podeis empregar uma magia do plano ou mundo astral
para um trabalho de magia mental, e o contrário também é válido.
Cada energia mágica tem sua própria definição, cor, som, ritmo
vibratório e objetivo. O emprego e o conhecimento deles é funda-
mental para a evolução vossa e do planeta.

Existe muito a explicar e a ensinar, no que diz respeito às novas
energias mágicas aquarianas. Evidentemente, não é nosso objetivo hoje
transmitir um tratado sobre magia, mas sim, fazer um resumo que,
como um todo, ajude a esclarecer e a informar os trabalhos em curso
nos bastidores da humanidade, levando à consciência daqueles que
buscam o caminho oculto a certeza de que não estão sós. A Grande
Hierarquia Oculta, com seu grupo de servidores e colaboradores, “O
Novo Grupo de Servidores do Mundo” ou os Obreiros, está como sem-
pre esteve, muito ativa em todo o planeta para o beneficio da humani-
dade.

No próximo capítulo empreenderemos um enfoque diferente na
direção de nossos objetivos.

12.1.1988
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“Nos povos antigos, como no Egito, na Babilônia, na China,
na Índia — em toda a grande cultura, encontramos a Medi-

tação proporcionando as bases  da moralidade e da lei,
seja através de um oráculo, de um guru ou de um grande
sacerdote, seja através de um Buda, de um Pitágoras ou,

finalmente, de um Cristo. Todos eles ensinaram que os seres
humanos contêm, dentro de si, um canal que, quando desen-
volvido, liga-os diretamente com a Mente Universal, o Amor
Universal e o Propósito Universal. Passo a passo construi-
remos o nosso canal para a Mente Universal e então vere-

mos quanto Conhecimento, totalmente novo, poderemos
drenar através dele.”

“A Quinta Dimensão” – Vera Stanley Alder
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A HIERARQUIA OCULTA SOLAR
(O Logo Solar)

I. O Pai: a Vontade.  II. O Filho: o Amor-Sabedoria
III. O Espírito Santo: a Inteligência Ativa (A Mãe)

O GOVERNO OCULTO DO MUNDO
(O Logos Planetário)

O SENHOR GAUTAMA, O SENHOR DO MUNDO31

OS TRÊS FUTUROS BUDAS DE ATIVIDADE:
I Vontade. II Amor(Cristo-Maitreya32 ). III Inteligência(Aeolus, Espírito Santo)

OS REFLEXOS DOS 3 RAIOS MAIORES E 4 MENORES
I. O Aspecto Vontade – O Pai.  II. O Aspecto Sabedoria-Amor - O

Filho –  Jesus, Koot Hoomi33  e Lanto34  (Os Cristos Planetários)
III. O Aspecto Inteligência - O Espírito Santo (A Grande Mãe)

I. MANU
Vaivaswata35, Júpiter36

II. INSTRUTORES DO MUNDO
Serapis Bey e Confúcio

III. MAHACHOHAN
Paulo, o Veneziano37

OS MESTRES DOS SETE RAIOS
1º EI Morya38 /Gandhi. 2º Lao-Tsé/Djwhal Khul/Akhenaton.

3o Martha39 /Madalena/Bé-Lá.
4º Leonardo da Vinci.  5º Hilárion40.  6º Pedro.  7º Saint Germain41.
DISCÍPULOS QUE ESTÃO NO CAMINHO PROBACIONÁRIO.

A HUMANIDADE COMUM DE TODOS OS GRAUS

31 Gautama Buda .O Senhor da Luz Dourada, o Iniciador Único, segundo a tradição
esotérica, em vidas passadas foi Vyasa, fundou a religião dos hindus, no Egito Anti-
go foi Hermes, criou a religião da Luz; na Pércia foi Zoroastro, criou a religião do
Fogo; na Grécia Antiga, criou os Mistérios de Orfeu.
32 Cristo-Maitreya no Oriente chamado de o Boddhisattva, o sucessor do Senhor
Gautama Buda, foi Krishna na índia Antiga; foi o Mestre de Jesus na Palestina, Jesus
O chamava, “O Pai”.
33 Koot Hoomi foi o faraó Amenofis III, século XIV a.C., pai de Akhenaton; Pitágoras
na Grécia Antiga, S. João e S. Francisco d’Assis.
34 Lanto foi o Grande Imperador Amarelo na China, futuro Cristo Planetário.
35 Vaivaswata é o Manu da quinta Raça-Raiz (a Ariana); é conhecido em esoterismo
como o “célebre Filho do Sol, Sûrya”; foi o Noé bíblico.
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36 Júpiter foi Zanon o Grego, O Rishi Agastya na Índia, será o futuro Manu.
37 Paulo Veneziano, foi o grande pintor do século XVI Paulo Veronese nasceu em
Veneza mas de origem alemã, também foi Plutarco, Baltazar (um dos Reis Magos).
38 El Morya foi Melchior, um dos Reis Magos; o Rei Artur, na inglaterra, século
VI, o grande Imperador mongol Akbar, século XVI. 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.
39 Foi irmã de Maria e Lázaro.
40 Hilárion foi S. Paulo e Jâmblico, filósofo neoplantónico, nasceu na Siria,
século IV d. C..
41 Saint Germain foi Príncipe Rakocxy; S. José, S. Albano, Proclo (filósofo,
neoplatônico, grego, comentou as obras de Platão e Euclides, 410-485 d. C.), Roger
Bacon (dedicou-se às ciências naturais, foi acusado de heresia, 1214-1294 d. C.),
Christian Rosenkreuts, Roberto o Monge, Francis Bacon (estadista inlgês e filósofo,
fundador do empirismo moderno, 1561-1626 d. C.), Conde de Hompsech último Grão
Mestre dos Cavaleiros de Malta. É o regente do sétimo raio e Avatar da Era Aquariana,
como Jesus foi para a era de Peixes. Apesar de ser mais conhecido pelo ser humano
como S. G., tanto na Hierarquia como aos discípulos aceitos de vários Mestres, surge
na forma de Rakocxy e não como Saint Germain. Não se importa muito com a forma
e com o nome que o ser humano utilize, o importante para ele são seus ensinamentos,
orientações, sabedoria e energias.
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MENSAGEM XIII
A HIERARQUIA OCULTA I

Até aqui, vimos que existe um “Plano” de ação executado por
almas que, reencarnadas ou não, direcionadas por uma iluminação e
consciência maior e agrupadas em diversos setores, estão levando adi-
ante a Obra Oculta Divina de evolução para esta humanidade e para o
planeta.

Podeis perceber que a vida e a evolução não caminham ao sabor
do bel-prazer do ser humano, mas sim, que existe uma Ordem Oculta
que, hierarquizada dentro de uma disciplina, administra a vida neste
planeta Terra.

Chamam a esta Hierarquia, entre vários nomes, também de o
Governo Oculto do Mundo. O termo pode estar correto, contudo, acha-
mos que são mais “administradores ocultos” do que mandantes de or-
dens e poderes.

Vamos analisar um pouco esta Hierarquia.  Não vamos
esquematizar porque aqueles que quiserem aprofundar-se poderão con-
sultar as obras de Alice Bailey. Vamos sim ver algumas ações deste
trabalho oculto.

A Grande Hierarquia, à qual estamos nos referindo, é composta
por almas que, na sua maioria, passaram por diversas reencarnações
na Terra e atingiram um alto grau de espiritualidade. Alguns cargos
(nesta data, 1988) ainda são preenchidos por almas oriundas de outros
sistemas planetários e até solares, porque não existiam almas humanas
com as mesmas características, mas, em breve42, estas almas, que nun-
ca tiveram corpos humanos, serão substituídas porque a Terra já pos-
sui almas que estão chegando a níveis evolutivos muito elevados.

Esta Hierarquia Oculta não se comporta como se fosse um go-
verno, onde as ordens são emitidas e cegamente obedecidas pelos seus
súditos. As coisas não se processam desta maneira.

42 Desde maio de 1991, a base principal da Hierarquia Oculta passou a ser composta
por almas que chegaram a esses níveis espirituais tão elevados na evolução da Terra.
Contudo, os ocupantes dos antigos cargos. que são originários de outros.sistemas,
ainda permanecem no planeta, ajudando a nova composição da Hierarquia.
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43 “O globo é um ser vivo, com poder, vida e consciência encarnados. A Terra respira.
Seu coração bate. É o corpo de um Deus que é o Espírito da Terra. Os rios são seus
nervos, os oceanos, grandes centros nervosos. As montanhas são as estruturas mais
densas do gigante, cuja forma é o campo evolucionário do homem, e cuja vida inter-
na e energias potentes são a moradia permanente dos Deuses.”
“O Reino dos Deus” – Geoffrey Hodson.

Os elementos responsáveis por cada departamento da Hierar-
quia já atingiram um estado de Iluminação de sua mente, consciência,
alma e espírito, estando completamente sintonizados com a Grande
Consciência Planetária, o Logos. Assim, todos sabem o que a cada
um cabe fazer, sem a necessidade de receber ordens. Pode acontecer
que, em algumas ocasiões especiais, recebam ordens superiores que,
com toda a disciplina e com todo o amor, executam.

Como é do conhecimento de quem é estudante das ciências ocul-
tas ou ciências esotéricas, dois pontos importantes da Hierarquia são
as Tríades e os Sete Raios. Eles expressam as diversas notas chaves,
ou som-luz-cor, em que a cúpula da Hierarquia baseia seus Princípios.

O planeta Terra tem um caminho a percorrer. Nada no universo
está paralisado ou é indefinido, tudo está em movimento constante,
logo, a Terra tem seu próprio caminho porque é um Ser em evolução,
com a complexidade de qualquer Ser, com seus corpos, seus chakras,
sua própria evolução.43

Se existe um caminho, existe um objetivo a ser alcançado, um
programa a ser cumprido.  Evidentemente, esta programação não é
rígida nem estática; ela é dinâmica, procurando sempre introduzir ele-
mentos novos que levem a um ritmo maior de suas evoluções e a uma
dinamização maior.

A Grande Hierarquia procura continuamente vigiar e dinamizar
o Plano e, por vezes, escolhe processos pouco convencionais.

Os seres que trabalham na Hierarquia são mais administradores,
instrutores, coordenadores, educadores e vigilantes do que interventores.
Só intervêm em caso de perigo para a evolução do povos em geral ou
quando há incapacidade dos homens de resolverem os seus problemas
coletivos. Procuram sempre novos conhecimentos e energias para
que a humanidade caminhe mais rapidamente e não se desvie do
seu caminho.

Se determinado grupo de almas, ou determinada nação não está
seguindo sua própria trajetória, se está contribuindo para estagnação
de seus povos, ou querendo fugir de seu caminho e, por isso, colidindo
com outras trajetórias, a intervenção da Hierarquia surge silenciosa
mas positivamente para corrigir, não para punir.
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O ser humano tem liberdade para caminhar da forma e com os
métodos que melhor achar convenientes. Não pode é cercear a liberda-
de dos outros, impondo sua vontade pessoal, suas ideologias políticas-
econômicas-sociais-religiosas, escravizando seus semelhantes. Aqui
ele está transgredindo leis e a Hierarquia certamente fará a devida cor-
reção.

Uma nação é soberana desde que procure levar seu povo à liber-
dade, ao equilíbrio, ao desenvolvimento, à paz, em todos os sentidos,
para que todos tenham os mesmos direitos e deveres, não permitindo
fome nem injustiças, principalmente as socio-econômicas, em todos
os níveis. Entretanto, poderá sofrer a intervenção se estiver trabalhan-
do contra a ordem evolutiva planetária, podendo assim perder a sobe-
rania e sua própria liberdade.

Os seres da Hierarquia só interferem, em último caso, quando
está demonstrada a incapacidade humana para resolver os problemas.
Esta intervenção não é feita através do poder e da força, mas da trans-
formação das ações atuantes, deixando ao ser humano a oportunidade
de ser o agente das próprias transformações.

Por vezes, os povos criam ações que desencadeiam diversas re-
ações e surgem os efeitos normais, e assim, terão que esgotar seu pró-
prio karma coletivo – por ser o melhor caminho para o esgotamento
kármico passar por um período de ditadura política ou econômica, por
privações.

Quando um povo está estático, parado em sua evolução, ele atrai
sobre a nação forças cristalizantes que bloqueiam seu desenvolvimen-
to coletivo e individual e isto pode gerar violências, guerras, miséria,
fome e morte. Aqui a Hierarquia pode ou não intervir. Muitas vezes
deixa que esse povo resolva seus próprios problemas, só interferindo
quando estiver a passar dos limites de tolerância.

Para melhor sentir a ação da Hierarquia Oculta se movimentan-
do, é bom ter sempre em mente o aspecto coletivo, global de uma
nação, de um continente, do planeta, e viajar no tempo, para trás e para
a frente, desprendendo-se de conceitos e observando sempre o aspecto
evolutivo.

Se estivésseis sentados na Lua, tendo o poder de ver de perto
cada nação, cada povo, cada continente e a Terra como um todo, en-
tão, como observadores silenciosos, a evolução dos povos passaria di-
ante de vossos olhos e tudo vos pareceria simples e natural.

Por que o Governo Oculto do Mundo ou Hierarquia Oculta não
interfere nas guerras? Milhões de seres humanos morrem nelas! Será
que não têm pena da humanidade?
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Os seres humanos que morreram nas guerras, geralmente fo-
ram os geradores das suas próprias forças de destruição, nessa vida
ou em vidas passadas. A Hierarquia não pode interferir no karma
coletivo – ela vigia para que a cegueira humana não atinja outras
áreas e generalize o processo de destruição, criando uma reação em
cadeia.

Tendes que analisar tudo isto fora dos sentimentalismos e das
paixões. A análise não pode ser feita em relação a uma personalidade
que tem a duração limitada de 70, 80 ou 90 anos, mas em relação à
alma, que vive milhões e milhões de anos até fundir-se no espírito, que
é eterno. Então, o que muitas vezes é ruim para um ser humano (mor-
rer numa guerra ou até de aids), pode ser extremamente benéfico para
a alma em evolução, e isto é o mais importante.

A evolução planetária faz-se por intermédio das ações de forças.
E existem as forças de oposição à evolução, que nós chamamos de
forças de cristalização. A Hierarquia está sempre atenta para não dei-
xar que o desequilíbrio provoque o caos.

Ultimamente, e principalmente nestes últimos cem anos, a -Hie-
rarquia Oculta tem estado em grande atividade. Sua influência é notó-
ria em todas as atividades humanas. As razões que a têm levado a
influenciar as atividades da humanidade são basicamente três:

primeira: o fim e início de um Novo Ciclo com a entrada da Era
de Aquários, que é muito importante para a evolução da humanidade;

segunda: a nova manifestação de Maitreya (O Cristo), trazendo
novas forças para o planeta e para a humanidade, abrindo um novo
ciclo solar;

terceira: a Hierarquia que quando do desaparecimento exterior
da parte maior da Atlântida se interiorizou, com a entrada de Aquários
voltará a exteriorizar-se, e as grandes almas iluminadas voltarão a vi-
ver entre os homens para lhes ensinar as coisas ocultas e divinas.

12.1.1988
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“Se no curso das longas idades da Evolução uma
determinada alma demonstra aptidões para ser

educada e capacidade para aproveitar os frutos da
 experiência, em proporção muito maior do que seus

 semelhantes, essas Grandes Inteligências (os Mestres),
 que são o fruto de passadas evoluções e que estão
 conscientemente cooperando com a Mente Divina,

 concretizando a idéia abstrata do Bem, da mesma forma
 que o fazemos nós quando nos tornamos conscientes

 do Divino – essas Grandes Inteligências selecionam o
 indivíduo dentro da massa de seus semelhantes e começam

 a dar-lhe um ensino especial, não para seu próprio
 benefício, senão porque vêem nele um futuro colaborador.

Quanto mais colaboradores com a Divindade existirem
 para servir de leveduras para a massa inerte da vida

evolucionante, tanto mais fácil e rápido será o progresso da
 Evolução. A maior Tradição Esotérica declara que tão
 logo uma mente esteja bastante adiantada para captar

 e compreender seu significado, ela se põe em contato
 com a teoria esotérica da Evolução, de maneira que,

 conhecendo o Plano, possa cooperar com o
trabalho. Porém, muitíssimo antes de o indivíduo estar

 maduro para a realização consciente desta grande
 ‘obra’, sua mente vai sendo adestrada, disciplinada e
 preparada convenientemente, e esta preparação pode

 atravessar várias encarnações, antes que a consciência
 espiritual individual se aperceba do processo ao qual

 tem sido submetida, até o momento em que o
indivíduo segue o seu trabalho por sua própria conta.”

“Preparação e Trabalho do Iniciado” – Dion Fortune
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MENSAGEM XIV
A HIERARQUIA OCULTA II

Pode parecer estranho para muitos seres humanos a existência
de um Governo Oculto do Mundo, sem que os governos das nação dele
tenham conhecimento, assim como a maioria da humanidade.

O problema é que a humanidade ainda não está preparada para
tomar conhecimento de certos segredos, ou melhor, do grande segre-
do, porque uma boa parte dos seres humanos que atualmente está en-
carnada na superfície da Terra, é destruidora, corrompe tudo o que
toca, escraviza tudo o que quer, manipula tudo em seu próprio provei-
to com métodos egoístas. Não podemos expor certos ensinamentos
ocultos, para muitos povos do passado considerados Sagrados e Divi-
nos, ao bel-prazer do ser humano de hoje.

A própria Lei Kármica tem impedido que estes conhecimentos
sejam amplamente divulgados. Só a partir da entrada do Sol no signo
de Áries, em março de 1988, foi possível principiar gradualmente em
todo o mundo a divulgação de tudo o que, até então, tinha estado ocul-
to.

De uma maneira geral, o ser humano de hoje está divorciado de
seus antepassados, de suas velhas tradições ocultas, de sua própria
alma. Ele sabe que tem uma alma, mas não sabe ainda distinguir o que
é dela e o que é da personalidade.

Na medida em que sua consciência e sensibilidade estão se ex-
pandindo para níveis superiores e mais profundos na sua percepção e
na sua intuição mística, torna-se possível que a compreensão atinja
níveis de entendimento maiores para os ensinamentos ocultos. Então o
conhecimento de inúmeras Leis Naturais – muitas ainda Ocultas, que
regem a vida neste planeta – será redescoberto e também devidamente
compreendido e respeitado, o que levará o ser humano a atuar mais
dentro de uma ação coletiva e não-individualista, como ainda hoje acon-
tece.

O importante é a evolução dos objetivos das almas encarnadas
neste planeta, é a senda oculta que cada alma tem de trilhar. O com-
promisso a ser cumprido é a união e fusão da personalidade com a
alma, desta com seu espírito, a Centelha Divina, a Célula Cósmica
em cada um, para chegarem ao uno.
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A Grande Hierarquia Oculta administra todas as energias, bem
como a sabedoria oculta, para que elas não caiam em mãos que pos-
sam fazer mau uso das mesmas.

Representantes da Hierarquia têm contato com muitas nações,
ou entregando mensagens para os governantes das nações da Terra, ou
fazendo sugestões sobre como sair de certas crises, em que por vezes
as nações caem, ou chamando a atenção para os perigos que elas cor-
rem se persistirem em seguir os caminhos da destruição.

A humanidade, de modo geral, não tem conhecimento disto. Ela
foi educada para não acreditar na existência de outros mundos dentro
deste mundo, em Seres de Luz, em Mestres, os irmãos mais velhos,
que foram seres humanos e que pelos seus próprios méritos chegaram
a um alto grau de espiritualidade e de evolução, e hoje procuram aju-
dar e orientar os povos. Mas este conhecimento não é interessante para
os governantes políticos, religiosos e econômicos, visto que faria com
que o foco da vontade e da consciência dos povos se voltasse na busca da
sabedoria destes magnânimos seres, fazendo com que os dirigentes per-
dessem o controle sobre seus próprios povos.

Quando a Hierarquia quer interferir numa nação, atua de três
maneiras:

1.– enviando um representante para contatar os dirigentes de
uma nação;

2. – enviando seus representantes para dentro dos governos, onde
começam a atuar modificando o próprio governo e fazendo as corre-
ções necessárias;

3. – mudando os responsáveis pelos governos: em ligação com
os Senhores do Karma, faz com que sejam afastados. Muitas vezes,
determinados governantes começam a se tornar obstáculos para a evo-
lução de um povo ou até da própria humanidade. Nestes casos, eles
são retirados. Quando, de repente, alguém importante sai do cenário
mundial sem que se conheçam detalhadamente as razões de sua queda,
pode se tratar da mão da Hierarquia agindo.

A interferência da Hierarquia só acontece em casos muito espe-
ciais, para corrigir rumos, acelerar processos, tudo para o bem da evo-
lução mundial e para o bem da humanidade.

Podemos exemplificar isto na Rússia, na China, na França, em
diversos países da América do Sul. Neste momento (em fevereiro de
1988), está prestes a haver interferência em alguns países do Médio
Oriente e em alguns países da África, principalmente na África do Sul.
Os dirigentes dos Estados Unidos foram aconselhados a mudar al-
guns projetos, por interferência direta de dois Mestres Ocultos que se
apresentaram a determinados chefes de governo americanos, orien-
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tando-os a mudar a atitude para com a Rússia/URSS, descrevendo o
que poderia acontecer se continuassem numa linha, de confronto,
como vinham fazendo. Os Estados Unidos já têm um karma muito
pesado, o que facilitaria uma interferência direta da Lei Kármica caso
continuassem seguindo as linhas de destruição. Para isso, bastaria re-
tirar o apoio que sustenta a plataforma continental na América do
Norte, que é muito frágil – as fendas geológicas proliferam cada vez
mais na América do Norte.

Todavia, não seria justo que os povos pagassem pelos erros
de alguns e principalmente por não terem sequer uma adequada
visão política. Felizmente foram entendidas e seguidas as suges-
tões da Hierarquia Oculta.

Tudo isto (e muitas outras coisas que acontecem) ainda não pode
ser do conhecimento geral, porque a grande massa humana ainda não
está preparada para aceitar e entender outros planos ou mundos da
existência, outras portas de entrada para outra existência, nem que os
mortos estão ainda mais vivos e mais conscientes do que aqueles que
se encontram encarnados na matéria mais densa.

O trabalho da Hierarquia Oculta é dinâmico e não rígido, não é
imutável; segue as linhas de força de menor resistência e de menor con-
fronto, visando sempre ao aperfeiçoamento de todos os seres que evoluem
na Terra. A evolução constante da humanidade é a preocupação número
um de todos aqueles que trabalham para e na Hierarquia Oculta.

Chegará a época em que já não existirá a necessidade dos traba-
lhadores da Hierarquia, os Obreiros, e de todos aqueles que servem à
Hierarquia Oculta com tanto amor e zelo, cumprirem suas tarefas e
missões através do silêncio e do anonimato. O trabalho que executam
será muito mais eficaz e muito mais profundo. Suas obras serão mais
duradouras, seus ensinamentos e seus exemplos mais profundos, quando
puderem livremente agir e a humanidade tiver conhecimento e consci-
ência deles. Os seres humanos poderão ter ensinamentos e orientações
muito mais eficientes que os ajudem a se desenvolverem espiritual-
mente e a encontrarem seu caminho interior, aquele que a alma de
cada um vem trilhando há muitas vidas.

Na medida em que cada ser humano for atingindo níveis superi-
ores de evolução e de consciência, poderá vir a fazer parte do corpo de
trabalhadores e servidores da Hierarquia Oculta deste planeta.44

44 “É de capital importância que toda pessoa espiritualizada saiba que pode e deve
trabalhar, no lugar onde se encontra, entre as pessoas com as quais está associada e
com o equipamento psicológico e físico que possui. Não há coerção nem pressão
alguma no serviço que se presta à Hierarquia. A situação é clara e simples.” — “O
Reaparecimento do Cristo”, Alice A. Bailey
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Como fazer?
Basta evoluir, aperfeiçoar-se, desenvolvendo os sentidos místi-

cos superiores, despertando os canais espirituais. No momento certo,
sereis convocados para o trabalho oculto e para o serviço à hierarquia
e à humanidade, e recebereis na vossa consciência, na vossa alma, na
vossa mente e no vosso sentimento interno, sinais de uma certeza tão
grande e tão forte, que não haverá margem de dúvidas, dentro de vós,
sobre o que fazer, como fazer e para que fazer.

12.2.1988
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“Compreendemos que estamos vivendo num
 extraordinário momento da história onde uma

 grande Era, que durou milhares de anos,
 está morrendo e uma Nova Era Misteriosa
está nascendo. Que instante para se Viver!

É necessário compreender que deverão acontecer
 coisas muito mais extraordinárias do que quaisquer

 outras que já tenham acontecido antes. O progresso e a
transformação sempre prosseguiram, mas nos últimos
 tempos tomaram-se mais velozes, mais intensificados

 e de alcance mundial Com extrema rapidez, eles
 nos conduzirão a profundas modificações não somente

 nas condições exteriores da vida do homem,
 mas no próprio homem.”

“A Quinta Dimensão” – Vera Stanley Alder
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MENSAGEM XV
OS GUARDIÃES ESPIRITUAIS

As nações estão divorciadas de seus aspectos místicos. Cada
nação, cada povo tem um Espírito Guia Principal, com a sua própria
mística. É um Guardião Espiritual Principal de uma nação que tem o
propósito de levar todos os seres que evoluem sob a proteção de uma
nação, a uma Liberdade Plena, com muito equilíbrio e harmonia,
para que a paz, o amor, a sabedoria e a fraternidade reinem entre
todos com muita felicidade.

Esse Guardião não pertence a nenhuma instituição mística, reli-
gião ou seita. Geralmente é um ser da linha evolutiva Angélica que,
encarnando altos Princípios, protege a nação e o povo.

Se os governantes das nações da Terra tivessem consciência e
soubessem entrar em contato com estes altos Guardiães, ouvir seus con-
selhos e suas informações, tudo estaria diferente na superfície da Terra.

A Hierarquia Oculta, quando precisa interferir numa nação, pre-
viamente consulta o Guardião Espiritual da mesma. Muitas vezes é o
próprio Guardião que pede a interferência da Hierarquia.

Ele atua como um vigilante silencioso da Grande Hierarquia
Oculta Planetária, para que o Grande Plano (ou a Grande Obra) seja
cumprido. Existe um plano de desenvolvimento global que deve ser
seguido e aplicado, porque a evolução não se movimenta ao sabor do
vento; ao contrário, tem objetivos a serem atingidos, metas a serem
alcançadas. A desordem, a anarquia e a indisciplina só existem no ser
humano. Na natureza e no universo tudo é ordem e disciplina. Parece,
por vezes, que a natureza e o universo são desordenados: é tudo apa-
rente, porque aquilo que o ser humano possa chamar de desordem, pode
ser para as Leis Naturais a ordem, visto que nem sempre os critérios e
valores do homem correspondem às realidades e às verdades universais.

A natureza e o universo têm suas próprias leis, seus próprios
valores e seus próprios critérios. Geralmente, os seres humanos des-
conhecem estes processos, ainda ocultos e incompreensíveis para a
mente humana.

Grande parte do caos e da desordem – que hoje pairam no mun-
do humano –, provém do desconhecimento das Leis Ocultas que re-
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gem a evolução geral. A Grande Hierarquia Oculta Planetária é regida
por Almas Iluminadas e perfeitas em relação à Terra, que têm como
função aplicar e fazer cumprir as Leis Ocultas Universais, para que a
evolução geral planetária possa se desenvolver com equilíbrio, har-
monia e com plena liberdade, para que todos os seres em evolução no
planeta Terra possam atingir seus mais altos índices de expressão e
manifestação, para que a evolução universal possa seguir os rumos
estabelecidos pelos Seres Cósmicos.

A falta de conhecimento das ciências esotéricas ou ocultas está
também na base dos problemas que têm afligido a humanidade.

O sincretismo religioso, usando de processos dogmáticos e mui-
to ortodoxos – assim como a cegueira mental –, para exercer o poder
temporal em beneficio de alguns, tem impedido que as idéias liberais
(e principalmente as esotéricas e espirituais) proliferem e derrubem
tabus e idéias antigas e falsas, para colocar a alma de cada um no
comando das operações humanas, “rasgando os véus” que encobrem a
verdade, ainda oculta, das coisas visíveis e invisíveis. Isto trará ao
conhecimento de todos uma Grande Fraternidade de seres que, envol-
tos pelos mais belos princípios de amor universal, de justiça, de paz e
da Luz Maior, seguindo as Leis Ocultas Universais, uniram-se para
ajudar voluntariamente a evolução humana.

É ilusório pensar que uma alma, na sua passagem pela Terra,
tendo atingido um grande estado de perfeição humana, um alto grau
de sabedoria e espiritualidade, depois da sua morte física jogue tudo
fora e fique num paraíso imaginário, deixando outras almas que ama
entregues ainda à sua própria sorte, sofrendo e tateando na escuridão
de seus sentidos humanos. Voltar as costas e subir para paraísos parti-
culares é um ato de falta de amor e sabedoria, o que contraria a evolu-
ção que essas almas iluminadas atingiram.

O fato de desconhecerdes para onde vão essas almas e o que
fazem, não vos dá o direito de afirmar que elas não trabalham ativa-
mente depois da sua morte física, ou que não existam mais.

É precisamente a união das consciências maiores destas almas
(unindo todas as suas energias e todas as suas sabedorias), que forma o
corpo de manifestação daquilo a que chamamos de Grande Hierarquia
Oculta, Grande Fraternidade Branca, ou ainda, o Governo Oculto do
Mundo. Existem vários nomes para designar este grande grupo de almas
que olha pela evolução geral da Terra, por grande amor à humanidade.

Não vamos dar nomes (apesar de muitos já serem do conheci-
mento de uma parte dos seres humanos), porque nomes são rótulos,
por isso, secundários. Na Grande Hierarquia Oculta existem múltiplos
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departamentos, se assim os podemos chamar, e na administração de-
les estão as almas mais adequadas e com mais experiência para cada
Era, para cada Ciclo, para cada trabalho.

Não existe disputa por cargos. O ocupante de cada cargo tem
consciência de que seu posto é temporário e de que está ali para servir.

Quando surge uma alma com mais experiência em determinada
função, ela é designada para ocupar o cargo de uma outra que está
terminando as missões para as quais foi incumbida, e isto pode durar
centenas ou milhares de anos. A nova alma designada espera que a
outra alma termine seu trabalho, começando a trabalhar e a ajudar a
que ainda está no cargo, e sob as suas diretrizes, até que esta conclua
suas missões.

Os processos utilizados pelo ocupante de cada cargo, para admi-
nistrar seus departamentos, pouco tem a ver com os métodos usados
pelos seres humanos. Tudo está baseado no amor universal e no res-
peito às Leis Ocultas Universais. Todos agem em função da coletivi-
dade, do beneficio e do aceleramento da evolução individual e coleti-
va da humanidade e do planeta.

Podeis perceber que o corpo de almas que serve na Grande Hie-
rarquia Oculta do Planeta é composto por aquelas almas que conse-
guiram atingir a expressão máxima de suas evoluções, quando passa-
ram por encarnações na Terra. Os nomes não importam, porque todas
as funções e departamentos são importantes. A função de cada uma é
importante para o bom desempenho da função da outra e todas traba-
lham numa União Perfeita, numa grande unidade amorosa.

19.2.1988
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“Quando a Vida do Espírito é negada, quando a
Vida em manifestação se encontra nas coisas concretas
 e aparentes, então o verdadeiro objetivo da existência

 desaparece, o verdadeiro incentivo à Vida correta é
 perdido e as sarcásticas palavras do iniciado, Paulo,
“Vamos comer e beber pois amanhã nós morreremos”

 caracterizam a atitude da maioria dos homens.
Os homens amortecem a – Voz Interior – que

testemunha a Vida futura e afogam as palavras
 que ecoam no silêncio com o barulho e turbilhão

 dos negócios, prazer e excitação. Todo o segredo do suces-
so ao trilhar o Caminho Oculto depende de

 uma atitude da Mente; quando a atitude é de materialismo
concreto, de concentração na forma e

 um desejo pelas coisas do momento presente,
 pouco progresso pode ser feito na apreensão

da Verdade Esotérica Superior.”

“Um Tratado Sobre Magia Branca” – Alice A. Bailey
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MENSAGEM XVI
OS CICLOS

Como é do conhecimento de muitos, as profecias de todos os
tempos apontam o período de tempo atual como o encontro de forças
múltiplas, que destruirão parte da humanidade e modificarão muito a
geografia atual da Terra.

Na realidade, existem três fatores que estão trabalhando para
que isso aconteça. “Nós” não gostaríamos que acontecesse dessa for-
ma; por isso, os Obreiros estão muito ativos para impedir a loucura de
alguns seres humanos.

Vamos analisar estes três fatores. O primeiro é cíclico. Quando
a Terra percorre três signos zodiacais, certas transformações se pro-
cessam. Geralmente nasce uma civilização e uma nova sub-raça ou
raça. Quando a Terra percorre seis signos, surge uma grande civiliza-
ção e geralmente uma nova sub-raça e uma raça. Quando percorre
doze signos zodiacais, surge uma nova civilização, uma nova sub-raça,
uma nova raça e as massas continentais são reajustadas às novas reali-
dades. Aquelas partes da Terra que estejam esgotadas, ou encharcadas
de vibrações negativas, geralmente descem para as profundezas do
mar, para as águas purificarem e regenerarem.

Quando a Terra percorre doze signos zodiacais, normalmente o
karma é reajustado, as raças são examinadas e um novo planejamento
é executado. Surgem novas características, novos conhecimentos, toda
a matéria e energia sobem a uma oitava acima e este ciclo chama-se
“O Grande Ciclo Solar”, que tem uma duração de mais ou menos
25.992 anos.

Estamos entrando no último signo que fechará o Grande Ciclo.
Por isso, os profetas de todos os tempos, de todas as religiões e de
todos os graus apontam esta época atual como o princípio da grande
transformação. Não é o fim do mundo, mas o fim de um grande ciclo
e o princípio de um outro grande ciclo solar, onde o sentido da Vida, o
modo de agir, pensar, sentir e viver vai sofrer enormes transforma-
ções.  Estas já estão acontecendo e a maioria dos seres humanos não
consegue perceber isso.

Se olhardes para trás, estudardes estes últimos cem anos, ireis conven-
cer-vos que esse processo de transformação cíclico está em execução.
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O segundo fator é que o karma coletivo da presente humanida-
de, principalmente de mais da metade dela é muito pesado. Esta parce-
la não tem condições evolutivas de andar rápido como o novo ciclo
pede. Esse karma coletivo, o teor da sua vibração é de baixo nível e
tem atraído para a Terra forças excessivamente purificadoras, que cha-
mamos também de forças de destruição. Estas podem gerar um
desequilíbrio energético e acelerar bruscamente a descida de algumas
plataformas continentais. Ao gerarem um desequilíbrio brusco, elas
corrigem as energias e a Terra volta ao seu equilíbrio.

O terceiro fator é a poluição. O lixo lançado na atmosfera da
Terra e a destruição da natureza estão gerando o “efeito estufa” e dimi-
nuindo a camada de ozônio, rasgando o manto protetor que envolve o
planeta, acelerando a ação das forças de destruição, ou purificadoras,
que chegam à Terra com maior rapidez e volume. Devido às impure-
zas lançadas na atmosfera, esta fica cada vez mais empobrecida de
Força Vital (o Prana dos orientais) e de oxigênio, que são fundamen-
tais para os organismos humanos, podendo alterar estruturas no san-
gue e até nas moléculas dos corpos físicos. Podem também gerar mu-
tações nos sistemas corporais para nível inferior, provocando um
desequilíbrio no sistema evolutivo individual. A temperatura, subindo
cada vez mais, acelera o descongelamento das calotas polares, elevan-
do os níveis do mar, modificando muito a geografia dos continentes e
submergindo cidades inteiras.45

Estes são alguns aspectos do que está e pode acontecer no mun-
do físico.

O ideal é que as transformações sejam cíclicas ou naturais, e não
provocadas pelos seres humanos, porque enquanto as primeiras geram
equilíbrios, as outras geram desequilíbrios.

Mas aconteça o que acontecer no vosso futuro, tende sempre o
pensamento voltado para o sempre Eterno Pai Criador. A evolução é
eterna, a morte é um espantalho que amedronta aqueles que não têm
ainda os ensinamentos esotéricos mínimos necessários e suas faculda-
des superiores desenvolvidas. A vida é um rosário contínuo de contas,

45 O GOM vem atuando com toda a sua equipe de Mestres e discípulos e com todos
os seres humanos de boa vontade, para não deixar que as transformações sejam vio-
lentas. Existe uma grande atividade de expandir a mente, a compreensão, o senti-
mento e a consciência dos governantes das nações e de todos os homens para que se
principie uma reconstrução da natureza e do planeta; felizmente os resultados estão
sendo muito positivos. A evolução é pacífica, harmoniosa e equilibrada, não-violen-
ta, como algumas forças negras querem.  Por isso, a Hierarquia Oculta está atuando
e interferindo em todo o mundo, onde seja necessário para repor o equilíbrio e a
harmonia na natureza e no planeta.
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onde cada conta é uma encarnação. Independentemente do mundo,
plano, dimensão ou sistema solar onde estiverdes evoluindo, a vida
será sempre eterna.

A mais terrível destruição nunca passará de uma transformação
de um estado para outro, de um ponto para outro, nunca a morte como
fim, e sim a morte como princípio de alguma coisa maior, mais
abrangente, mais sutil e mais profunda.

Estes ciclos maiores e menores fazem parte do processo evolutivo
do planeta e da humanidade. O conhecimento deles e de como eles
atuam no ser humano é o que se tem de ensinar, para mais facilmente
a humanidade se desenvolver, aperfeiçoar, sublimar e se elevar. Estes
conhecimentos são administrados pelos Obreiros, que unidos à Gran-
de Hierarquia Oculta, exercem uma constante vigilância com uma gran-
de dedicação à obra divina oculta.

Está em curso uma aceleração, no nível atômico, das células dos
corpos físico, astral e mental humanos. Deveis prestar mais atenção às
transformações e às “coisas novas” que estão acontecendo e surgindo
em vossas mentes e corações.  Deveis deixar que a vossa percepção,
intuição, conduza-vos para o lugar e para junto das pessoas que devem
caminhar convosco. A lógica humana e o raciocínio não consegui-
rão entender, pois as informações geralmente vêm da alma.

Deveis ser flexíveis e não tão radicais com conceitos, ideais e
verdades velhas. Deveis estar sempre abertos ao novo. Se sentirdes
que os novos conceitos e as novas verdades serão mais úteis para a
vossa evolução e que poderão vos levar a uma expansão de consciên-
cia, do sentir e da mente, não deveis hesitar em largar as verdades
velhas e assimilar as novas. Não queremos dizer com isso que as
coloqueis no lixo; nada disso, simplesmente que sejam arquivadas no
subconsciente, deixando-as cuidadosamente lá guardadas; quem sabe
um dia elas poderão ser úteis.

23.2.1988
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“A Hierarquia, através do Grupo de Servidores
do Mundo, agora em processo deformação,

 está procurando exteriorizar-se e restaurar os Mistérios
para a humanidade, a quem eles verdadeiramente

 pertencem. Para que a tentativa seja bem-sucedida é
 necessário que todos que perceberam a visão ou tenham
visto uma parte do Plano traçado, voltem a se dedicar ao

Serviço da Humanidade, empenhem-se no trabalho
 de ajudar até o limite da sua capacidade.

O novo tipo de trabalhador de grupo é um indivíduo
 completo, com uma capacidade de fazer quase qualquer
 coisa em que ponha a mão, mas com um impulso básico
 para trabalhar em níveis mentais mais do que no plano

 físico. Ele é, portanto, útil para a Hierarquia porque pode
 ser usado numa variedade de maneiras, por sua

 flexibilidade e experiência, e uma estabilidade de contato
pode ser toda subordinada à exigências do grupo.”

“Um Tratado Sobre Magia Branca” – Alice A. Bailey
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MENSAGEM XVII
O TRABALHO OCULTO

Estamos procurando levar às vossas consciências uma série de
informações que achamos necessárias sobre “O Trabalho Oculto” de
muitos seres que, silenciosa e anonimamente, procuram elevar e ex-
pandir as consciências, as mentes e almas da humanidade para que
cada um consiga, o mais rápido possível, atingir a própria libertação,
iluminação mística e a realização espiritual e também para não deixar
que a humanidade resvale para o abismo das paixões animais e para a
sua autodestruição.

Os trabalhadores da Grande Hierarquia Oculta estão por toda a
parte da vida humana, cumprindo suas missões individuais e coletivas.

Cada um de vós pode ser um trabalhador da Hierarquia que ain-
da não tenha despontado. Deveis expandir a consciência e mente, des-
pertar os sentidos místico-espirituais, limpar e abrir o canal mental
que liga a alma à mente e esta ao vosso cérebro, para que todos trilhem
com plena consciência a sua própria senda oculta.

Existem processos, exercícios e métodos para desenvolver espi-
ritualmente o ser humano, abrindo os canais espirituais, o mais im-
portante deles chamado no esoterismo oriental de antakarana. Esta é
uma das atividades das “Novas Escolas de Sabedoria” ou das “Novas
Ordens Místicas”, que a Hierarquia está gradualmente instalando no
mundo físico. Serão dirigidas pelos próprios Mestres e por iniciados
altamente preparados e escolhidos para estas missões. E um trabalho
de almas para almas e não será dirigido pelas personalidades humanas,
que gostam muito de impor e manipular a seu bel-prazer.

Todos têm grandes potencialidades em seu interior, fruto das
vidas passadas; basta buscar com sinceridade e perseverança os meios
corretos de as desenvolverem. São necessárias pessoas certas, que
tenham experiência e os ensinamentos verdadeiros para vos ajudar a
encontrar o caminho interior, aquele que conduz à libertação espiritu-
al real, e não à subjugação a alguma personalidade ou a alguma ins-
tituição que manipule e imponha as suas verdades, não conduzindo a lado
algum. A era aquariana é de liberdade plena, não de subjugação.

Os Grandes Mestres (O Governo Oculto do Mundo) não são ina-
cessíveis, eles ajudam a todos. Não são necessárias chaves mágicas,
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palavras secretas ou qualquer complicado ritual para chegar aos
excelsos Seres de Luz, os Mestres, quê nada mais são que vossos
irmãos mais velhos, visto que todos somos filhos do mesmo Divino
Pai e da Divina Mãe. Basta, sincera e humildemente querer chegar até
Eles, com a intenção pura de servir à humanidade e à evolução plane-
tária e solar. Depois de encontrar os processos de desenvolvimento
espiritual corretos, deveis trabalhar interiormente no despertar de al-
gum dos sentidos místicos superiores, abrir algum dos múltiplos ca-
nais espirituais, que todos têm, para que o contato com os Mestres
seja estabelecido de forma consciente. Esta também é uma das tarefas
do Grupo de Servidores do Mundo, os Obreiros, e das Novas Ordens
Místicas.

Não importa a organização mística ou religiosa a que estejais
servindo, o importante é que haja uma expansão do sentimento, mente
e consciência, a ponto de haver uma ligação efetiva e consciente com
a vossa alma e desta com os Mestres e Mentores Espirituais.

As vidas humanas são dirigidas pela personalidade. Esta é o re-
sultado das experiências e do aprendizado desta presente vida, enquanto
a alma é o resultado das experiências e do aprendizado de todas as
vidas passadas. Então, o certo é a alma ser na realidade o dirigente das
vossas vidas, e a personalidade, o veículo de expressão da alma. Nun-
ca é demais lembrar isto.

A confusão que existe no mundo humano, de dar maior valor e
importância à personalidade, colocando a alma quase no campo da
especulação, tem sido o fator principal da multiplicação das desgraças
que se abatem sobre a humanidade de hoje e o divisor principal no ser
humano.

Não sois um corpo que tem uma alma, mas sim uma alma que
tem um corpo para melhor se manifestar na terceira dimensão, no mundo
fisco, para mais rapidamente poder evoluir rumo à vida eterna.

Ao terminar esta primeira parte, esperamos ter contribuído para
aumentar a confiança e certeza nas vossas capacidades interiores, sa-
bendo que existe uma grande equipe de trabalhadores ocultos que
ativamente está agindo em favor da evolução geral da humanidade, da
Terra e de todo o sistema solar.

17.3.1988
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“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima;
 e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem

dor; porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis

 que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve;
 porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.

E disse-me: Está cumprido: Eu Sou o Alfa e o
 Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de

graça lhe darei da Fonte da Água da Vida.
Quem vencer, herdará todas as coisas, e Eu serei

seu Deus, e ele será meu filho.”

“Apocalipse” –  João 21:4-7
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“Um grupo totalmente novo de, seres humanos virá
 a encarnar no nosso esquema terrestre. Três quintas

 partes da humanidade atual, que nesta época46

 se encontrarão na ‘senda da provação’ ou na Iniciação,
 terão seu centro de consciência definitivamente no plano

mental, enquanto as outras duas quintas partes estarão
 focalizadas no astral. Estas duas quintas partes passarão

 a um pralaya temporário47 antes de serem transferidas
 a outro esquema, pois o terrestre já não será um

lugar adequado para evoluírem.”

“Tratado Sobre Fuego Cósmico” – Alice A. Bailey

46 Nesta época”. A 1.ª edição em inglês é de 1925.
47 Pralaya. É um período de obscuridade ou repouso (planetário, solar ou cósmico).
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MENSAGEM XVIII
AS GRANDES TRANSFORMAÇÕES

POLÍTICAS (No Mundo) I
A primeira parte transmitida em 1987/1988 ao nosso compa-

nheiro reencarnado na Terra, H.R., diz respeito ao trabalho dos obrei-
ros48 em serviço no planeta e aos acontecimentos daquela época que
estavam se desenrolando no mundo humano. A primeira parte refere-
se ao passado e ao presente. Na segunda parte, vamos falar do presente
e do futuro.

O trabalho desenvolvido pelos obreiros na Rússia/URSS tem sido
muito intenso, como falamos na primeira parte (1988), e à luz dos
acontecimentos de hoje (outubro/1990) podemos afirmar que grandes
acontecimentos vêm revolucionando os setores da política mundial.

A equipe de “trabalhadores da Hierarquia Oculta” nessa re-
gião, conduzida pelos Mestres Saint Germain e El Morya, com alguns
de seus respectivos discípulos e demais obreiros reencarnados em ou-
tras regiões do planeta, têm lançado nas mentes humanas idéias alta-
mente revolucionárias e muito avançadas, principalmente de liberda-
de com responsabilidade.

Existe um trabalho semelhante a ser feito em diversos países –
sempre conduzidos por esses dois Mestres no que diz respeito aos se-
tores político-econômicos e pelas liberdades fundamentais de todos os
povos, Muitos outros Mestres vêm ajudando, colaborando nos setores
que podem facilitar uma reviravolta da humanidade no sentido da
paz, da harmonia, do equilíbrio e da fraternidade universais.

Só agora foi possível começar a lançar os fundamentos de uma
nova política mundial, visto que setores importantes da sociedade che-
garam ao amadurecimento interno e à compreensão de que a humani-
dade deve ser vista como um todo e não dividida em setores de interes-
ses político-econômicos, atingindo o nível suficiente para aceitar no-
vos princípios.

A vida não anda ao sabor do “acaso”, como muitos pensam. A
Hierarquia Oculta, o Governo Oculto do Mundo, permite sempre que

48 Não confundir com nome semelhante de algumas igrejas brasileiras.
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os homens conduzam seus próprios passos e só interfere quando as
nações estão conduzindo seus povos para o “abismo”, ou quando é
chegada a hora de dar outro avanço e, assim, levar os povos para uma
oitava acima na espiral evolutiva.

Geralmente os “membros” da Hierarquia trabalham em silêncio
e no anonimato, apesar de que, com a entrada do ciclo aquariano já é
possível principiar a levantar os “Véus de Ísis”, como na antigüidade
se dizia. Principalmente dentro das ciências ditas ocultas ou esotéricas,
começa a ser necessário que os seres humanos conheçam o trabalho
dos Obreiros encarnados e desencarnados, sigam seus ensinamentos e
instruções e não mais andem à deriva, seguindo, muitas vezes, quem
não os conduz para a luz e sim para as trevas.

A humanidade, de um modo geral, encontra-se dentro de labi-
rintos e não sabe onde encontrar suas saídas. Os Obreiros conhecem as
saídas daí que muitos deles receberam instruções da Hierarquia para
saírem do anonimato e ajudarem a humanidade a encontrar o caminho
da realização espiritual para, assim, atingir a libertação, a iluminação
e poder ascender a níveis superiores da vida universal.

Como vimos na primeira parte, existe um Grande Plano que
está sendo executado e ele independe da vontade dos seres humanos. Visa
a elevar o máximo de almas, encarnadas ou não, a estágios evolutivos
superiores e lançar novos alicerces de uma vida mais fraternal, mais justa,
onde o amor universal passe a ser um dos princípios básicos.

É muito difícil fazer chegar novas idéias às mentes humanas
que, habitualmente, são dominadas pelas “velhas idéias”. Em inúme-
ros casos, simples hábito, antigos, e rotineiros tornam-se a base das
personalidades e estas, geralmente, não aceitam as “novas idéias”.

Com a chegada das novas energias aquarianas à Terra, uma
grande parte do controle da Lei Kármica da humanidade foi transferida
dos Senhores Lipikas (os Senhores do Karma) para uma equipe de
Mestres de Sabedoria da Hierarquia da Terra, e isto graças ao traba-
lho no segundo semestre de 1988 dos obreiros, que conseguiam essa
transferência muito importante. Os Senhores Lipikas são interventores
na Terra; por isso, originários de um outro sistema solar, e estão aqui
devido aos erros karmáticos cometidos pela humanidade atlanteana.
Como a Hierarquia Oculta terrena intervém nas nações quando é ne-
cessário, também o planeta pode sofrer a intervenção, caso coloque
em perigo a existência do próprio sistema solar, conforme estava ocor-
rendo naqueles tempos.

Deste modo, o Governo Oculto do Mundo pôde fazer alterações
importantes, como ainda está fazendo, aliviando os karmas individu-
ais e alguns coletivos, permutando-os por serviço. Aliviaram-se com
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isto os bloqueios energéticos kármicos que estavam impedindo que
aqueles seres humanos, espiritualmente em melhores condições, co-
meçassem a recuperar as suas faculdades espirituais superiores, ex-
pandissem a sua sensibilidade, consciência, mente e alma, de modo
que as novas idéias, vindas da Hierarquia Oculta, fossem assimiladas
por eles e transportadas para as ações da vida diária, atingindo os
líderes nos campos políticos e econômicos, trazendo mudanças fun-
damentais que impulsionaram por completo as novas diretrizes das
nações.

Só no futuro a humanidade vai ter uma idéia melhor das profun-
das mudanças pelas quais hoje a Rússia/URSS, EUA e mais alguns
países estão passando, tendo por metas a liberdade e o equilíbrio e,
neste momento, caminhando também para a harmonia com o objetivo
de chegarem à paz.49

Podeis perguntar: por que não foi feito isto antes?
Porque as mentes humanas e os radicalismos não aceitavam uma

diretriz espiritual, ou seja, novas idéias que, partindo de dentro do ser
humano para fora e da alma para a personalidade, atingissem e benefi-
ciassem um conjunto maior de pessoas, o povo e as classes mais
sacrificadas, mais injustiçadas.

A Hierarquia teve de aguardar a saturação de idéias que estavam
completamente erradas, para que outras certas mas com pouca vitali-
dade fossem desenvolvidas e levadas adiante.

Não podeis pensar que o socialismo comunista faliu, se assim
pensardes, também sereis levados a pensar que o capitalismo faliu.
Não! Não se trata de falir ou saber qual é o melhor. O ser humano
sempre cometeu erros e continuará a cometê-los porque ainda é difícil
que uma boa idéia siga o seu curso correto, em linha reta. Por muito
positiva que seja, vai sempre deparar-se com outras idéias originárias
das mentes humanas, que tentarão dar-lhe outra coloração, alterando-
lhe a trajetória original, fazendo com que esta siga em ziguezague ou
mude por completo o seu curso.

Se as idéias originais – tanto do socialismo comunista como do
capitalismo – tivessem seguido em linha reta, dentro da sua pureza
inicial, certamente que os resultados hoje seriam muito diferentes.

O que importa é o somatório do conjunto. Tendes que ter uma
visão da totalidade de cada sistema e não apenas de idéias parciais
que, além de tudo, estão influenciadas por interpretações distorcidas.

49 Repare, caro leitor: esta mensagem foi recebida em 5.9.1990.
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Podemos dizer atualmente que o saldo dos dois sistemas políti-
cos foi positivo e que, tanto um como o outro, há muito têm evoluído
e caminhado para objetivos comuns. Certamente o futuro nos trará um
novo sistema político baseado mais em princípios interiores; por isso,
nós os chamamos de espirituais (independentes de religiões ou de cren-
ças místicas), baseados na intuição, no sentimento de amor universal
pelos outros, respeitando a liberdade coletiva e individual.

As forças de cristalização não estão satisfeitas, e tentam a todo
custo se agruparem para destruir as novas idéias que nascem hoje em
dia. Mas a espiral evolutiva não depende da vontade de nenhum ser
humano em particular nem de alguma nação, por mais evoluída que
seja. É a ordem natural das leis universais que segue o seu curso, le-
vando sempre para oitavas acima cada sistema, seja ele individual ou
coletivo, de uma nação, de um povo, de um planeta ou mesmo de um
sistema solar. Todos obedecemos às mesmas leis universais que, infe-
lizmente, a maioria da humanidade desconhece, e portanto deixa-se
cair em constantes erros.

Como já mencionamos, existem aqueles que chamamos de
Guardiães das Nações. Mas como esta equipe funciona?

Para esta equipe foram convocados todos os espíritos que mais
afinidades têm com cada nação, principalmente aqueles que em suas
últimas encarnações tiveram um desempenho fundamental nesses pa-
íses e que estavam disponíveis nos planos da alma (acima do plano
mental). Estes formaram uma equipe que, por sua vez, deu origem a
outra no plano mental que, da mesma forma, deu origem a outra no
plano astral. Todos os componentes das mesmas são espíritos e almas
que desempenharam papéis importantes nas suas últimas encarnações
nas respectivas nações.

Todos os Guardiães são orientados diretamente pelos Guardiães
Principais (geralmente um Ser Angélico) e pelos Mestres Saint Germain
ou Rakoczi (o responsável pela Era Aquariana) e El Morya (o regente
atual do primeiro raio). Os Guardiães de cada nação recebem suas
próprias diretrizes e as fazem cumprir, levando cada nação, gradual-
mente, a alinhar-se com os Sete Princípios já mencionados.

Pode parecer-vos difícil compreender a extensão do trabalho
desses Guardiães, mas aqueles que já têm suas faculdades espirituais
desenvolvidas e que tenham se elevado à capacidade de entrar em con-
tato com esses seres sabem muito bem da grande extensão do trabalho
dessas almas.

Existem muitos focos de forças cristalizantes sobre as nações
da Terra. A tendência dessas forças atualmente é de se concentrarem
no Médio Oriente e na Europa. Mais tarde tentarão atuar na China,
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com pouca previsão de êxito. Contudo, não devemos menosprezá-
las, pois hoje em dia existem muitos seres humanos desequilibrados,
geralmente fanáticos, e é exatamente através destes que elas atuam e
procuram semear a destruição, a confusão e o caos.

As tendências desequilibrantes existem em todo o mundo, mas
é muito difícil, não impossível, que elas tenham êxito. Além dos
Guardiães, a Terra conta com a assessoria de outra equipe de seres
originários de outros sistemas planetários e solares que estão a servi-
ço ou em missão do Governo Oculto do Mundo, ajudando o planeta
Terra, a fim de evitar que qualquer louco aperte algum botão
indevidamente e ponha em risco a vida de toda a humanidade. Alguns
seres desta equipe encontram-se encarnados, outros estão em seus cor-
pos originais e nas suas máquinas voadoras, mas todos em “missão”.

Deveis confiar nos Guardiães Espirituais e cada nação deve pro-
curar entrar em contato consciente com eles. Desde que o interesse
seja para o bem real de todos, e exista em vós canais espirituais de
comunicação devidamente abertos, os Guardiães responderão.

Nenhum governante deve envergonhar-se por buscar o auxílio
desses amorosos seres. Eles não estão ligados a nenhuma religião, cren-
ça ou alguma instituição especial; estão acima de todas elas e traba-
lham com todos os setores religiosos, místicos, políticos, econômicos,
sociais ou raciais. Os Guardiães visam a que todos cheguem à liberda-
de, ao equilíbrio, à harmonia, à paz e que todos tenham o amor univer-
sal em seus corações, mentes e almas, porque só assim poderá existir
uma justiça perfeita na Terra.

Os princípios de qualquer sistema político futuro visarão sem-
pre ao conjunto, ao povo, à unidade maior, à humanidade. Os objeti-
vos dos sistemas políticos, na verdade, devem ter a base da política
aquariana de: alimentação, habitação, saúde, educação, justiça (em
todos os setores), liberdade, paz, igualdade social e fraternidade uni-
versal entre todos os povos.

Sem estes princípios e objetivos, sem esta sólida base, qualquer
sistema político ou mesmo qualquer nação estará fadada ao fracasso
no novo ciclo evolutivo aquariano, porque eles guiarão todos os ver-
dadeiros governantes das nações da Terra, que trabalharão a favor da
evolução, enquanto os velhos sistemas estarão contra a evolução; por
isso fracassarão, desaparecerão não só das nações como do próprio
planeta. É a ordem natural da evolução universal

5.9.1990
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“A bondade e a visão que existem no mundo são imensas e o
pensamento claro e humanitário, a salvação do mundo se
acham nas mãos de gente simples e boa e nos milhares de

pessoas que pensam com retidão. Eles farão o trabalho
preparatório para o Advento do Cristo. Numericamente, são
suficientes para realizar a tarefa e só necessitam de apoio e
inteligente coordenação a fim de prepará-los para o servi-

ço requerido, antes que o reaparecimento do Cristo seja
possível. Os problemas que temos para a frente devem ser

encarados com valor, por meio da verdade e da compreen-
são; ademais, há de se ter disposição para falar com clare-
za, simplicidade e amor, ao expor a verdade e ao aclarar os
problemas que devem ser resolvidos. As forças antagônicas,

presas ao mal, devem ser derrotadas antes que Aquele, a
quem todos os homens esperam, possa vir.”

“Reaparecimento de Cristo” – Alice A. Bailey
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MENSAGEM XIX
AS TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS II

E O MISTÉRIO DO BRASIL

O Governo Oculto do Mundo vem seguindo as diretrizes do
Grande Plano, e tanto o Brasil como a Rússia serão duas “colunas-
-mestras” importantes dentro do novo ciclo aquariano50.

Enquanto o Brasil representará a coluna espiritual-material, a
Rússia representará a coluna material-espiritual. Isto quer dizer que
tanto a Rússia tem uma enorme missão a cumprir na Nova Era, como
o Brasil. Em cada uma das nações encamaram e para elas estão conflu-
indo muitas almas evoluídas, que foram encarregadas de ajudar a er-
guer as duas colunas.

Evidentemente, existirão outras colunas que surgirão no futu-
ro, como pontos de apoio para a “Exteriorização da Hierarquia Ocul-
ta”, em outras nações51.

Há alguns anos não se acreditava na queda do muro de Berlim
e na unificação das duas Alemanhas, bem como na grande transfor-
mação que a política mundial está sofrendo de uma forma pacífica.
Entretanto, se estudais os respectivos povos e todo o seu passado à
luz do que temos relatado nesta obra, verificareis que faz sentido toda
a trajetória das duas nações e de seus povos.

O Brasil já recebeu a herança espiritual da antiga “Ordem dos
Templários”52. Todo o processo das descobertas portuguesas visavam

50 Apesar das dificuldades econômicas que estes dois países atravessam, saberão ul-
trapassar suas próprias barreiras (isto em abril de 1997).
51 A Hierarquia trabalha com todas as nações e seus povos, mas em cada época, umas
têm missões principais e as outras missões secundárias, todas são importantes.
52 Antiga Ordem de caráter militar-religioso, fundada em 1118 com o objetivo de
proteger os peregrinos que visitavam os lugares santos em Jerusalém; foi a depositá-
ria de certas doutrinas esotéricas de caráter iniciático. Apesar de ser uma ordem cató-
lica, tinha um forte espírito de independência em relação à igreja. A Ordem foi dis-
solvida por ordem do Papa Clemente V, influenciado pelo Rei da França Filipe, o
Belo, que cobiçava a enorme fortuna que a Ordem possuía seus adeptos foram condena-
dos pela Inquisição, sob falsos pretextos, à fogueira. O último Grão-Mestre Jacob Molai
(hoje um dos Mestres da Hierarquia) foi queimado em 1314. Muitos mistérios ainda
envolvem esta Ordem esotérica: sabe-se...
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a preparar o Brasil, embora muitos erros tenham sido cometidos e
muitos ainda ocorrerão até que as personalidades possam ser orienta-
das pelas respectivas almas. Geralmente, as personalidades têm uma
visão muito estreita do presente e do passado e por isso erram, enquan-
to as almas conhecem o passado (outras existências), o presente e o
planejamento do futuro, e assim têm muito mais possibilidades de con-
duzirem a vida por caminhos certos e direitos, visando sempre à cole-
tividade e não à individualidade de uma forma egoísta e escravizadora,
levando em conta a liberdade interna e a externa.

O Brasil tem as condições espirituais ideais para a Nova Era, e a
Rússia tem as condições políticas ideais para exercer grande papel na
era aquariana.53

Os interesses políticos, econômicos e religiosos ainda domi-
nam muitos setores no Brasil e neles estão os chamados privilegia-
dos, onde uns poucos dominam muitos, sempre tirando proveitos e
dividendos pessoais, não poupando meios para atingirem seus fins
escusos54. É a velha luta dos seguidores de Amon55 e dos seguidores
de Aton56 no velho e lendário Egito. Em nome de Amon estavam agru-
pados as elites, a maioria da alta sociedade e muitos altos sacerdotes,
que sempre impunham o poder pela força, enquanto do outro lado
estavam os setores mais desenvolvidos espiritualmente, constituídos
até por alguns da alta sociedade e do alto sacerdócio mas que, em
nome de Aton, procuravam a força espiritual para obter o poder, com o
intuito de libertar os povos da miséria, das injustiças, da escravidão, dos
grandes desequilíbrios sociais que sempre existiram na Terra.

52 ... que a Hierarquia Oculta deu-lhe a missão de preparar econômica e espiritual-
mente a redescoberta das Américas e principalmente do Brasil. Como tal, o rei portu-
guês D. Diniz (1261-1325) não permitiu que os Templários que estavam em Portugal
fossem condenados e mudou o nome da Ordem para “Ordem de Cristo”. Foi com o
símbolo da cruz templária que as primeiras caravelas chegaram ao Brasil.
53 “O Brasil, em alguma data distante, representará uma interpretadora civilização de
união, baseada no desabrochar da consciência abstrata, que é uma mescla de intelecto
e da intuição e que serve para revelar o aspecto sabedoria do amor, em sua beleza.”
“O Destino das Nações” – Alice A. Bailey (a 1ª edição em inglês é de 1949).
54 Repare caro leitor, esta mensagem foi transmitida em 5.9.90, depois desta data,
surgiram vários escândalos político-econômicos no Brasil.
55 Amon, um dos deuses maiores do Egito, era venerado principalmente na cidade de
Tebas e tinha uma grande casta de sacerdotes que dominava o povo daquela época.
56 Aton, símbolo do disco solar, como elemento refletor das energias que emanam do
Sol Espiritual, masculinas e femininas, que fecunda a natureza e a vida. Criado pelo
faraó Akhenaton como símbolo do Deus único universal. Entrou em conflito com os
sacerdotes de Amon, a casta privilegiada daquela época, para implantar uma grande
revolução religiosa de um Deus único e universal, abolindo a pluralidade existente
de deuses.
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Contudo, hoje não existe mais razão para a continuação da ve-
lha luta milenar, e as duas correntes convergem para trabalharem jun-
tas, unificarem-se, para iniciarem uma Nova Era onde todos servirão
a todos para o benefício de todos.

Ao estudardes a história dos povos, vereis estas duas correntes
em ação e oposição. Quase sempre, grande parte das elites, a linha de
Amon, tem sido a grande vencedora. Mas com a entrada da Nova Era é
a linha de Aton que estará na frente dos destinos da humanidade, por-
que os da linha de Amon só vêm provocando guerras, misérias, injus-
tiças, desgraças, sofrimentos e grandes desequilíbrios em todos os se-
tores da vida e do planeta.

Grande parte daquelas almas que seguem a linha revolucionária
de Aton está no Brasil; por isso, grandes mudanças já estão acontecen-
do hoje. Podeis ver ainda o futuro muito obscuro, porque o “lixo” acu-
mulado, o vício das personalidades de tirar proveito de tudo, sacrifi-
cando o povo, está vindo à superfície e é bom que isto aconteça. É,
sinal de que uma grande força positiva está se movendo de dentro
para fora para que a justiça, a plena liberdade com responsabilidade e
a fraternidade universal, onde todos possam viver com tranqüilidade,
amor, paz e felicidade, finalmente surjam dentro e fora de todos aque-
les que vivem nesta nação. Tendes que confiar na enorme capacidade
espiritual que o povo brasileiro tem, empregá-la em todos os setores
da vida humana, inclusive na política e na economia.

O mundo espera uma Nova Luz, e esta Nova Luz sairá do Brasil
e da Rússia. É evidente que muitas outras nações terão papéis muito
importantes e também fundamentais no conjunto, entretanto, serão estas
duas nações que orientarão os Novos Rumos da humanidade na Era
Aquariana, a partir do terceiro milênio.

Para que isto aconteça, encontrasse em estado latente uma enorme
revolução interna que estamos chamando de “A Grande Revolução
da Consciência”. Grandes almas iniciadas estão no Brasil e a mesma
equipe política – os Mestres Saint Germain e El Morya, entre outros –
será responsável pelos destinos político-econômicos do Brasil.

Por muito que os políticos de hoje no Brasil queiram negar e
alterar o curso político, permanecerá atuante uma grande força espiritual,
que não permitirá que o país saia do seu curso e fuja de seu destino.

Novos políticos começam a chegar ao “Congresso Nacional
Brasileiro”. Alguns deles hoje na frente dos diversos departamentos
político-econômico-sociais, e alguns partidos políticos trazem as no-
vas idéias, a força interior, que reside no plano de alma. Desta forma,
através do sentimento e da intuição, estarão sintonizados com os
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Guardiães e com os Mestres, que orientam da melhor forma possível
e oferecem diversas soluções para cada problema, cada dificuldade,
cada mudança. As “velhas raposas” e os “velhos lobos” ainda infes-
tam muitos departamentos governamentais, muitos partidos políticos
e muitos setores da vida brasileira, cobertos com “peles de carneiro”,
fazendo-se passar por defensores do povo. Na realidade, são os de-
fensores dos seus interesses pessoais, econômicos ou partidários e
não da nação, o que não é nada patriótico. Esses serão aos poucos
desmascarados e retirados do cenário político.

Por muito que outras nações queiram dificultar o desenvolvi-
mento do Brasil e da Rússia, elas serão incapazes, porque estarão lu-
tando contra o destino destas duas grandes nações. Ninguém, mas nin-
guém mesmo, vai impedir que o Brasil e a Rússia cumpram as suas
respectivas “missões”, para que a humanidade conquiste a verdadeira
paz, a justiça, a liberdade e a fraternidade universal e, assim, o Reino
de Deus volte novamente à Terra.

O povo brasileiro tem de se voltar mais para dentro de si mes-
mo, procurando em suas almas, em seus sentimentos, as força de reno-
vação, seus verdadeiros valores e potencialidades, confiando, tendo fé
no seu próprio destino como povo e nação, colocando os interesses
individuais e as divisões das personalidades à parte, sabendo ultrapas-
sar a mesquinhez dos egos humanos e servindo à pátria, e não se ser-
vindo da pátria para seu proveito pessoal. Deve visar ao conjunto, à
unidade maior, ao povo e à nação como um mesmo todo.

Uma grande equipe de espíritos que ama o país faz parte do
novo grupo de guardiães espirituais do Brasil, e toda ela, seguindo as
orientações dos dois Mestres referidos, está procurando levar a nação
para o equilíbrio e a harmonia necessários para cumprir a sua grande
missão na nova era.

Infelizmente, determinados setores mais dogmáticos, forças con-
trárias à ordem e à evolução, tentam colocar dificuldades para impedir
que o Brasil se prepare para cumprir a sua missão. Contudo, eles serão
impotentes.

De nada adianta ação velhas Idéias, porque elas não terão força
para continuar. Só as novas é que vingarão, porque não apenas são dinâ-
micas, como estão sendo ativadas pelas novas forças aquarianas que a
Terra está recebendo. Serão idéias e ideais revolucionários, e não aqueles
que estão assentes em princípios completamente ultrapassados.

Como já dissemos, almas velhas e muito evoluídas, com enormes
capacidades em experiência e sabedoria, estão no Brasil para procederem
à revolução da consciência que já está em curso. Como na Rússia tam-
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bém existem muitas almas velhas que procederão, como o estão, a uma
“grande revolução”, com uma característica mais político-econômica-
científica, no Brasil ela é mais social-espiritual-humanista. Não se quer
dizer com isto que não ocorrerão as renovações político-econômicas no
Brasil, assim como as espirituais-sociais na Rússia.

Enormes concentrações energéticas, ainda do tempo da velha
Atlântida, encontram-se no Brasil, porque uma parte do país fazia par-
te do velho continente. Isto foi esquecido durante milhares de anos
propositadamente. O Infante D. Henrique, de Portugal, um iniciado na
época, sabia muito bem da existência da América do Sul e qual a sua
“missão” no futuro. A descoberta do Brasil não foi uma obra do “caso”,
conforme a história conta; existem múltiplos mistérios que ainda a
envolvem. Existem duas descobertas, a real, antes de 1500, e a oficial,
em 1500, por interesses políticos entre Portugal e Espanha.

Estas velhas energias tanto são negativas, acumuladas pelos
magos negros (encarnados na época), como positivas, acumuladas pe-
los magos brancos. Equipes de almas, encarnadas para estes objetivos,
ajudadas por entidades que se encontram no mundo astral, pelos Mes-
tres de Luz e Seres Angélicos, vêm desmanchando os focos de energi-
as negras atlanteanas para que os focos positivos possam ser reativados
e ajudarem no erguer da nova era. Por isso, grandes conhecimentos do
passado estão guardados, preservados no Brasil e em outras partes da
América do Sul. São como santuários da velha sabedoria que ajuda-
rão muito no surgimento da nova raça, da nova civilização e da nova
humanidade.

Muitos seres humanos, sabendo desta “herança espiritual”, têm
procurado descobrir onde estão localizados estes santuários. Muitos
chegaram perto, outros descobriram alguma coisa, mas as “chaves”
estão nas mãos de quem, por direito espiritual, está abrindo e abrirá
estes “portais da sabedoria arcana”, aquela que ajudará a erguer a nova
era dentro dos princípios aquarianos.

Muitos dizem-se portadores destas “chaves” e destes conheci-
mentos, mas suas atitudes e palavras não correspondem àquilo que
dizem possuir. Quem realmente possui este alto conhecimento, colo-
ca-o a serviço de seus semelhantes, para o bem e para a libertação
espiritual de todos, e não para seu proveito pessoal ou de algumas
fanáticas organizações humanas.

Muitas fantasias têm ocorrido a este respeito e certamente mui-
tas outras ocorrerão. Entretanto, quem está no caminho certo não anda
a ufanar-se e a polir seu ego humano para que fique brilhante e os
outros o julguem um iluminado. Quem procura Servir as Forças Supe-
riores da Luz Maior age no sentido de expandir a Luz da Alma, para
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que ela ilumine não só o seu caminho, como também para que ajude
a iluminar o caminho dos outros, para que exista uma expansão real
do amor, da sabedoria, da mente, da consciência, da alma e assim
possam a justiça, a paz e a fraternidade universal reinar entre a huma-
nidade, e esta atingir a plena libertação e ascensão espirituais.

O antigo e milenar Templo de Ibez, na velha e lendária Atlântida,
na sua idade de ouro, estava situado em alguma parte onde hoje é o
Brasil. Neste milenar templo, grandes avanços foram conseguidos pe-
los antigos adeptos ibezianos, como relata o Mestre Djwhal Khul, quan-
do transmitiu a Alice Bailey a sua obra “Um Tratado Sobre Magia
Branca”, dizendo que: “O primeiro posto avançado da Fraternidade de
Shamballa57 foi o original Templo de Ibez e estava localizado no cen-
tro da América do Sul, e um de seus ramos, num período muito poste-
rior, seria encontrado nas antigas instituições mayas e na adoração
básica do Sol, como a fonte da vida nos corações de todos os homens.
Um segundo ramo foi estabelecido na Ásia, e deste ramo os adeptos
no Himalaia e na Índia meridional são os representantes, embora o
trabalho esteja materialmente mudado. Numa fase posterior à presen-
te, descobertas serão feitas, revelando a realidade da velha forma do
trabalho hierárquico. Antigos registros e monumentos serão revela-
dos, alguns acima do solo, e muitos em fortalezas subterrâneas. Como
os mistérios da Ásia Central – na terra que se estende da Caldéia e
Babilônia através do Turkestão para a Manchúria, inclusive o deserto
de Gôbi – estão abertos, está planejado que muito da história primitiva
dos trabalhadores de Ibez seja revelado.

Uma palavra no que se refere ao trabalho dos adeptos ibezianos
e seus mistérios: é necessário aqui assinalar que toda a direção de Seu
trabalho foi uma maneira diferente, e necessariamente assim, daquele
dos adeptos do tempo atual. Seu objetivo foi o de estimular o misticis-
mo e o estímulo do reino de Deus dentro do átomo humano. A nature-
za de seu trabalho é muito difícil de ser compreendida pelo homem
comum do tempo atual, devido ao diferente estado de sua consciência.
Os adeptos ibezianos tinham de lidar com uma humanidade que estava
em sua infância, cuja polarização era extremamente instável e cuja
coordenação era muito imperfeita. Havia muito pouca mentalidade com
que se lidar e os homens eram praticamente completamente astrais.
Eles funcionavam muito mais conscientemente no plano astral do que
no físico e era parte do trabalho daqueles primitivos adeptos, traba-
lhando sob a instrução de Shamballa, desenvolver os centros de ener-
gia da unidade humana, estimular o cérebro e torná-lo plenamente
autoconsciente no plano físico. Seu objetivo era alcançar uma

57Antigo nome da Hierarquia Oculta ou Grande Fraternidade Branca.
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conscientização do reino de Deus no íntimo, e pouca atenção era dada (no
treino de seus discípulos) à conscientização de Deus na natureza ou em
outras unidades.

Os poderosos pensamentos-forma construídos nos antigos mis-
térios ibezianos e (particularmente na América) permanecem até ago-
ra sem terem sido destruídos. Este gigantesco “Morador do Umbral”
de todos os verdadeiros Mistérios tem de ser dissolvido antes que o
aspirante possa prosseguir.

O trabalho dos adeptos ibezianos e os mistérios do Templo de
Ibez ainda persistem e estão sendo reproduzidos pelos Mestres e Adep-
tos encarnados fisicamente em todo o mundo. Eles ensinam o signifi-
cado da psique, do ego ou da alma e da unidade humana, de modo que
o homem possa ser o que realmente é, um deus caminhando pela terra,
sua natureza inferior (física, astral, mental) completamente controla-
da pela alma, ou aspecto amor, e isto não em teoria mas de fato e
verdade.”

Como podeis verificar, existem mistérios no Brasil e na Améri-
ca do Sul que a grande maioria desconhece. O que acabamos de trans-
crever não é mais que uma pequena passagem dos registros que a Hi-
erarquia Oculta possui e que D. K passou a Alice Bailey.

As nações também têm suas tônicas particulares que
correspondem aos “Sete Raios”. O Raio da Personalidade do Brasil é o
2º Raio, do Amor-Sabedoria, a linha dos “Cristos” e dos “Instrutores
Mundiais”. O Raio da Alma é o 4º da Harmonia-Beleza. O Lema Na-
cional do ponto vista esotérico é “Eu Escondo a Semente”, o que é
extremamente significativo.

Outro fator interessante e segundo o Mestre Djwhal Khul58, é
que: “É útil lembrar que algumas nações são negativas e femininas e
outras são masculinas e positivas. A Índia, a França, os Estados Uni-
dos, a Rússia e o Brasil são todas femininas e constituem o aspecto
materno-nutriente. São femininas em sua psicologia – intuitivas, mís-
ticas, atraentes, belas, amigas do aparato e da cor, e também com os
defeitos do aspecto feminino, tais como a superestima dos aspectos
materiais da vida, a pompa, o domínio e o dinheiro, ou o seu equiva-
lente, como símbolo do lado da forma da existência. Dão à luz e nu-
trem civilização e idéias.”

E não se pode esquecer que a Era Aquariana é feminina e está
relacionada com o advento da Nova Era do Espírito Santo”, o Ter-
ceiro Aspecto da Trindade, a Grande Mãe.

58 “O Destino das Nações”– Alice A. Bailey.
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Isto é uma pequena ilustração de que aqui na América do Sul, e
principalmente no Brasil, reside uma enorme força e um grande mis-
tério. Na medida em que existam seres humanos com capacidade e
desenvolvimento espiritual para isso, esta herança espiritual será aos
poucos revelada e trazida a conhecimento para ser utilizada positiva-
mente na construção de uma nova Era, uma Nova Raça e uma Nova
Civilização.

Uma grande convergência de forças está afluindo para a Améri-
ca do Sul. Não é uma obra do acaso; existe um plano superior, do qual
o Brasil e seus habitantes fazem parte, assim como todos os outros
povos e nações. Tendes que libertar-vos dos dogmas, conceitos e ve-
lhas teorias que não vos deixam enxergar além do horizonte das men-
tes racionais.

Uma grande equipe de Obreiros está no Brasil – uns encarnaram
como brasileiros, outros têm sido e serão atraídos para o Brasil para o
erguer das “Antigas Ordens e Escolas Ocultas” de caráter iniciático –, é
o que vamos tratar na próxima mensagem.

5.9.1990
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“Os Caminhos de Deus são tantos quantos o número de
 respirações dos filhos dos homens.

Há sete caminhos conhecidos, embora nem todos
 funcionem como Caminhos da Iniciação atualmente, e para

cada Caminho há muitas escolas. A escolha de uma
 escola depende do temperamento, porque todas as que

 não são do Caminho da Esquerda, ensinam um aspecto ou
grau da Verdade eterna que é universalmente válido.

Uma escola de esoterismo surge, habitualmente, em
 conexão com alguma compreensão especial da Verdade

que, às vezes, vai além de suas devidas proporções para a
vida como um todo, mas jamais será encontrado qualquer
ensinamento que tenha o poder de manter coeso um corpo

de fervorosos buscadores que não tenha uma fagulha do
fogo divino em seus corações. Portanto, deve haver respeito

por todos os que buscam com sinceridade, por muito longe
 da meta que eles pareçam estar, e todos os que estão empe-

nhados na Grande Busca devem antes tentar
compreender a visão que um irmão vislumbrou do que

os erros nos quais caiu como vítima. O equilíbrio é a
tônica de todo o verdadeiro treinamento esotérico.59”.

“As Ordens Esotéricas e seu Trabalho” – Dion Fortune

59 O negrito é nosso.
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MENSAGEM XX
AS NOVAS ORDENS MÍSTICAS

Olhando hoje o mundo místico-religioso-espiritualista, verifi-
ca-se a enorme confusão existente. Podemos dizer que existem cren-
ças e filosofias místicas para todos os gostos, mas a maioria não leva a
lado algum.

Baseadas em aspectos velhos, elaboradas exclusivamente pelas
mentes humanas, elas estão deixando o ser humano cada vez mais
confuso e, ao mesmo tempo em que provocam nuns uma busca cons-
tante para encontrarem seu próprio caminho espiritual, em outros, leva-
os para uma apatia ou para o campo oposto, ou seja, o fanatismo.

Qualquer religião, crença, seita ou instituição místico-
espiritualista, quando está alicerçada na verdade real, não pode levar o
ser humano para os campos opostos, nem à apatia, muito menos ao
fanatismo. Mas por quê?

Simplesmente porque a verdade real sempre conduz o ser hu-
mano para a sua libertação, e para chegar à libertação tem de passar
pelo equilíbrio, pelo caminho do meio, não o dos extremos, e para
chegar ao equilíbrio, fatalmente tem de passar pela harmonia.

Assim, quando os sistemas místico-religiosos vão para o fanatis-
mo, ou permitem que seus seguidores sigam os caminhos dos opostos, é
porque as verdades que ensinam são fruto da ilusão humana ou elas já
estão mortas; por isso, não conseguem levar ninguém a lado algum.

O ser humano busca algo que ele próprio não sabe bem o que
seja. Procura e não consegue encontrar esse algo que o leve realmente
à sua realização interior, à expansão espiritual de seus sentimentos,
mente, consciência e alma. Quando consegue encontrar aquilo que o
leva à sua libertação espiritual, ou já gastou uma existência inteira ou
teve a sorte de encontrar o seu verdadeiro caminho interior, aquele
que o religa aos seus níveis mais sutis, à sua alma espiritual.

Toda esta aparente confusão ou esta babilônia de conhecimen-
tos místico-esotéricos, que neste final de século começa a estar pre-
sente em todas as cidades do mundo, não passa de uma necessidade
interior. Algo que realmente está despontando de dentro para fora no
ser humano.
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Muitos seres humanos começam a estar preparados para o
surgimento das “Novas Ordens Místicas”, de caráter iniciático. Cons-
tituídas de cima para baixo (da alma para a matéria), suas energias e
diretrizes vêm de dentro para fora.

Os corpos dos seres humanos no futuro serão os verdadeiros tem-
plos, onde cada um será seu próprio sacerdote e oficiará ante os altares
de seu coração, de sua mente, de sua consciência e de sua alma. As-
sim, como diz a Bíblia em Atos aos Apóstolos, 7:48: “Mas o Altíssimo
não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profe-
ta”. E na Epístola aos Hebreus 7:17: “Tu és sacerdote eternamente
segundo a Ordem de Melquisedec”.60 O ser humano só terá de ouvir,
seguir e servir o Deus-Pai Criador que está dentro dele, e não seguir
por caminhos que não sabe aonde vão dar. O ser humano esqueceu os
“mandamentos” dados no passado: “Não farás para ti imagem de es-
cultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem
embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a
elas nem as servirás”61.

Quando as religiões começam a transgredir as suas próprias re-
gras, passando por cima de determinadas leis ocultas, a humanidade
começa a declinar: “Sempre que o Bem decai e o Mal prevalece, então
Eu venho à existência para salvar os bons, destruir os maus e restabe-
lecer a retidão.  Eu torno a nascer através das idades”, palavras do
Bhagavad Guita IV-7. E surge então a necessidade de restabelecer novos
princípios espirituais, baseados na verdade real que conduz a humanidade
para a sua libertação, salvação e iluminação espiritual.

Um grande grupo de servidores do mundo (os Obreiros) está
encarnado para restabelecer novamente na Terra as “Novas Ordens
Místicas”: Elas originalmente serão oito, sete relacionadas com os
departamentos dos sete raios e dirigidas pelos Mestres de Luz ou
Ascensionados dos respectivos raios, com as características dos sete
aspectos da consciência e da evolução. E a oitava, que será a “Gran-
de Ordem de Síntese”.

Os instaladores destas oito ordens iniciáticas já estão encarnados e
estão ativamente trabalhando com seus “Grupos de Obreiros”, sob as di-
retrizes dos Seres de Luz, os Mestres, correspondentes a cada ordem.

60 A Ordem de Melquisedec, esotericamente, simboliza as Divinas Hierarquias que
desempenharam o labor dual de sacerdotes e reis que governaram a nossa primitiva
humanidade bissexual. É a Ordem das Ordens, mágica e secreta, à qual todos os
Mestres de Luz e discípulos avançados pertencem; é dirigida pelo “Regente Geral da
Terra”, o Governante do Mundo, conhecido no oriente como “O Rei do Mundo”.
61, Êxodo 20:4,5.
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Estes novos núcleos da espiritualidade obedecem ao Grande
Plano da Hierarquia Oculta. Trazem novos principias, novas técnicas
de desenvolvimento espiritual, novas maneiras de viver, de compre-
ender as grandes verdades. Trazem também uma compreensão da
Sabedoria Esotérica mais ampla, mais livre e mais profunda, onde
todos podem ter acesso fácil, desde que busquem a sua realização
espiritual e a união com o Deus Interno em cada um.

Assim, no campo místico-espiritual grandes revelações vêm sen-
do transmitidas à humanidade em todo o mundo, expandindo a com-
preensão, a sensibilidade, o sentimento, a consciência e a mente das
pessoas para os novos horizontes da Era Aquariana, onde o ser huma-
no será realmente e espiritualmente livre. Esta é a verdadeira liberda-
de, onde cada um voará com as asas da sua mente e consciência pelos
espaços infinitos da Criação Divina.

Para isso, uma nova reeducação espiritual está surgindo, pois o
ser humano não sabe para onde vai e como vai. É necessário desenvol-
ver as faculdades místicas que todos têm, as ferramentas espirituais,
tanto psíquicas como mentais, para que cada um tenha a sua própria
experiência e vivência. Só esta é que traz a verdadeira sabedoria, sob a
qual cada um conquistará a própria auto-iluminação espiritual onde o
espírito, alma, mente e consciência serão realmente livres e ilumina-
dos.

As “Novas Ordens” (serão completamente diferentes das “anti-
gas ordens místicas”) estarão sintonizadas com o ciclo aquariano de
liberdade. Seus métodos e processos de transformação constante do
ser humano serão dinâmicos, rápidos, objetivos e não se deixarão
vincular a nenhuma religião, crença ou seita em particular. Não esta-
rão nem contra nem a favor; contudo, poderão ter uma atitude crítica.
Seus alunos serão livres para praticar o que as suas consciências e
almas quiserem, desde que respeitem a liberdade e a atitude de todos,
assim como a forma que cada um tem de analisar a vida e a própria
sabedoria esotérica.

Estas “Novas Ordens” se instalarão em pontos já determinados,
mas sempre junto à natureza, fora dos grandes centros. Entretanto,
poderão ter núcleos nas cidades, pois o seu centro principal sempre
será no meio da Grande Mãe Natureza, onde com Ela e através Dela
serão alimentadas energética e espiritualmente.

A Hierarquia Oculta está ativamente trabalhando para que as
“Novas Ordens Místicas” surjam o mais rápido possível. Elas trazem
os ensinamentos novos e revolucionários da espiritualidade. Seus ele-
mentos instaladores e os “grupos de trabalhadores” encarregados de
ajudar na montagem das “Ordens” têm tido muitas dificuldades, por-
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que a acomodação humana às velhas teorias do esoterismo e as per-
sonalidades estão sempre agindo contra o “processo” da sua instalação
no seio da humanidade.

Em diversas partes da Terra estes grupos de obreiros estão ativa-
mente agindo, espalhando as novas idéias, os novos processos de de-
senvolvimento espiritual, apresentando novas propostas de vida, de
educação, em todos os níveis, mudando completamente o pensamento
de todas as pessoas que os cercam para uma visão mais abrangente,
mais dinâmica e mais verdadeira, de acordo com os novos princípios
que estão chegando ao planeta.

Estas “Novas Ordens Místicas” estão recebendo uma “herança
espiritual” guardada durante milhares de anos, originária dos povos da
antigüidade, das antigas ordens que passaram pela Terra.  O melhor e
o mais positivo que foi alcançado pelos povos antigos, foi muito bem
guardado para servir como “herança espiritual” para que, quando a
humanidade começasse a entrar no ciclo aquariano, voltasse a receber
este manancial de sabedoria, de energias, de luz e de amor universal,
preservado por esses Guardiães maravilhosos que, por grande amor à
luz e à humanidade, vêm a ser os depositários de toda a sabedoria
arcana da Terra. A estes irmãos mais velhos, como sabeis, chamamos
de Mestres.

As “Novas Ordens” estão recebendo aqueles obreiros que foram
selecionados para reerguer todo este enorme potencial conquistado nas
eras passadas. Não copiarão nem trarão os modelos que estavam em
vigor na época, mas os conduzirão dentro das energias aquarianas e
para o novo ciclo em que a Terra está entrando.

Grandes Seres do passado estão na frente destas “Novas Or-
dens”, uns em planos espirituais, outros encarnados novamente na
Terra, para que todos juntos possam trazer ao planeta, novamente,
uma Era de Luz, de Paz e Amor.

Estas Ordens aparentemente estarão separadas, mas em planos
mais sutis trabalharão juntas, unidas com os Grandes Mestres de Luz,
os verdadeiros diretores de todas as “Novas Ordens Místicas”. Todas
elas trabalharão para objetivos comuns, mas cada uma dentro da sua
própria tônica peculiar a cada aspecto dos Sete Raios.

Como podeis verificar, a Hierarquia está muito ativa, trabalhando
em todos os aspectos para trazer à Terra uma “Nova Era de Luz”.
Uma Nova Luz Crística surgirá na Terra, mas este tema será desen-
volvido na próxima mensagem.

6.9.1990



169

“A apresentação da verdade religiosa, no passado,
 impediu o crescimento do espírito religioso. A teologia

 levou a humanidade às portas do desespero; a delicada
 flor da vida crística feneceu nos escuros meandros

 do pensamento humano. A fanática adesão às interpreta-
ções humanas ocupou o lugar do viver cristão. Milhões

 de livros têm obliterado as palavras viventes do Cristo; os
argumentos e as discussões dos sacerdotes têm

 obscurecido a luz trazida por Buda. E o Amor de Deus, tal
como o revelou a vida do Cristo, foi esquecido, ao mesmo

 tempo em que os homens discutiram sobre os significados,
as frases e as palavras. Entretanto, os homens agonizando,
 morrendo de fome, sofrendo, pediam ajuda e ensinamento

 e, ao se verem não-satisfeitos, perderam a fé.”

“O Reaparecimento do Cristo” – Alice A. Bailey
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MENSAGEM XXI
A NOVA LUZ CRÍSTICA

Muito se fala em Cristo, mas, infelizmente, muito poucos com-
preendem toda a filosofia espiritual que Ele transmitiu através do seu
discípulo Jesus de Nazaré (na época), um fiel instrumento espiritual
de seu Mestre, o Pai, o Cristo62. Tentaram imprimir nas almas, men-
tes, consciências e sentimentos “a Mensagem Crística de Amor e do
Reino de Deus dentro do ser humano”, mas este não soube compreen-
der os seus ensinamentos.

A maravilhosa energia crística está além das palavras. Só a alma
e o sentimento puro podem experimentar e vivenciar esta energia amo-
rosa, semelhante à luz do sol que está constantemente se doando, sem
jamais pedir alguma coisa em troca, senão Amor.

O trabalho do Senhor Cristo-Maitreya, o Novo Buda63 para a era
aquariana, sempre esteve centralizado no despertar da – Luz do cora-
ção. Graças ao Seu trabalho, a humanidade hoje tem o chakra cardíaco
muito desenvolvido e é neste chakra (centro de força) que a alma,
através do seu sentimento, tem mais possibilidades de conduzir a exis-
tência humana e de transformar a personalidade.

Muitos estão esperando um novo Messias em “carne e osso”.
Certamente chegará um tempo em que Ele surgirá na forma do Novo
Buda Maitreya (o Cristo), mas até lá, os seres humanos têm que subli-
mar seus corações, suas mentes e suas vidas. Como Alice Bailey diz
em sua obra “O Reaparecimento do Cristo”: “Quando os corações dos
homens estiverem ativos, neste momento terminará toda a atividade
emocional do plexo solar. Esta é uma afirmação real, pois os corações
que respondem ao chamado de Cristo, são os que o invocam hoje em
dia. O agonizante ciclo emocional, pelo qual passou a humanidade

62 É conhecido pelas ciências esotéricas como Cristo-Maitreya. Cristo no ocidente
e Maitreya no oriente, o mesmo espírito a mesma alma, daí o conjunto dos dois
nomes.
63 Buda: É um estado muito elevado de consciência. Literalmente quer dizer o ilumi-
nado. O mais alto grau de conhecimento na humanidade. Também é o chefe de um
importante departamento da Hierarquia Oculta, que foi até há pouco tempo ocupado
pelo Senhor Gautama Buda, hoje “Regente Geral da Terra”.
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durante os últimos cem anos, e a tensão emocional em que vivem
hoje os homens, também desempenham sua parte, afim de ajudar a
humanidade para que penetre no reino do pensar claramente. Isto
marcará um ponto de inflexão de grande importância na história da
humanidade e constituirá um dos resultados do futuro trabalho cientí-
fico que o Cristo (se assim se pode chamá-lo) realizará com os cora-
ções dos homens, pondo-os em relação com o coração de Deus”.

Aquele centro de energia no ser humano, que tem o nome de
chakra umbilical, na região do plexo solar (controlava parte das ativi-
dades emocionais e psíquicas, por isso, o nível astral) está saindo fora
de circulação. Um novo centro energético (chakra) está, há muito, sen-
do desenvolvido no homem. Este chakra recebeu o nome de coorde-
nador64), visto que coordenará as novas energias psíquicas que estão
chegando à mente e ao cérebro da humanidade, tanto provenientes do
chakra cardíaco como do coronário, na região da glândula pineal.

Este novo chakra está na região do quarto ventrículo, no cére-
bro, na raiz do cerebelo, tendo como ponto de apoio, no plano físico, o
“plexo da coróide”. Neste chakra coordenador está sendo desenvolvi-
da a nova mente psíquica, que será orientada pela mente espiritual
localizada no “eu superior” e controlada pela alma.

É de grande importância para o trabalho do Senhor Cristo-
Maitreya, uma vez que Ele está enviando também as energias ígneas
do Espírito Santo, conforme Ele disse em S. João 14:26: “Mas aquele
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse
vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos
tenho dito”.65 Despertará primeiro os centros de força (chakras) supe-
riores (do coração até o chakra coronário), depois os inferiores, e
religará a humanidade ao Espírito de Verdade, o Consolador, o Espí-
rito Santo, e assim conseguirá libertar, salvar e iluminar espiritual-
mente – todos aqueles que, de corpo, mente e alma, se entregarem à
Nova Luz Crística Solar, para serem transformados em Novos Obrei-
ros da Luz Maior.

A nova energia Crística é Trina. Ela despertará em todos os co-
rações, mentes e almas que, com sinceridade e honestidade, entrega-
rem-se à Luz. E como Ele o afirmou: “Pedi e dar-se-vos-à; buscai e

64 Ver a obra de Henrique Rosa, “Portal para a Eternidade”.
65  “Com relação à obra do Espírito Santo ligada à evolução terrestre, efetua-se por
meio do Mahachohan, que cumpre todas as intenções e propósitos do Espírito Santo
referentes ao mundo terreno. Toda a obra criadora que vimos como manifestação
característica de Deus Espírito Santo, realiza-se por meio do Mahachohan que rece-
be, governa e dirige o enorme caudal de energia cósmica criadora, que chega a Ele do
Espírito Santo”. “O Fogo Criador” por J. J. Van Der Leeuw.
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achareis; batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe; e
quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á”.66

Tendes que utilizar a chave que Ele deu que é pedir, buscar e
bater. Buscar com o coração, não com a personalidade. É o sentimen-
to puro que tendes que buscar, é a alma que tem que pedir e a vossa
consciência que tem que encontrar. Para estes e com estes – O Verbo
Crístico – falará pela boca de seus Obreiros, em serviço no mundo terres-
tre. Ele estará convosco para sempre, em cada coração, em cada mente e
em cada alma. E todos falarão a mesma linguagem, como foi dito: “E
todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras lín-
guas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.”67

Muitos falsos cristos já surgiram e muitos outros surgirão para
enganar aqueles que não ouvirem a voz do silêncio do seu eu superior,
que se recusarem a ouvir a voz da alma, que fala através do coração.
Só aqueles que conduzirem as suas vidas humanas através do coração,
do sentimento puro, e que consumarem a sua religação com o seu eu
superior, ou seja, religarem o seu canal espiritual interno, que parte do
coração, vai ao cérebro-mente, passa pela alma e chega ao Espírito, a
Centelha Divina, o Deus em vós, apenas estes ouvirão a Nova Voz do
Cristo Solar, e responderão ao seu chamado interno. Através deles, o
Verbo Crístico surgirá através das energias do Espírito Santo que,
unindo-se à Trindade Interna no ser humano, consolará todos aqueles
que ainda andarem na escuridão de suas personalidades, de suas exis-
tências, todos aqueles que tiverem “fome de espírito e alma”, aqueles
que buscam e não encontram, pedem e não recebem, querem bater às
portas do “Templo do Espírito da Verdade” e não sabem onde esse
portal se encontra, “portal para a eternidade”68 de si mesmo, para a
descoberta do seu micro-universo, para se tornarem seres realizados e
iluminados, espiritualmente livres.

Nunca um Grande Avatar manifesta-se duas vezes da mesma
forma. E o Grande Avatar Buda-Maitreya (o Cristo), está trazendo os
princípios da grande transformação espiritual que a humanidade e a
Terra, como um todo, estão necessitando receber.

Independentemente das missões individuais e coletivas, aqueles
que, em corpo físico e ou nos níveis mais sutis da evolução trabalham
com a Hierarquia Oculta, estão em grande atividade preparando o ad-
vento do Senhor Cristo-Maitreya e das novas forças Crísticas que es-
tão cada vez mais se manifestando na Terra.

66 Bíblia: Lucas 11:9, 10.
67 Bíblia: Atos 2:4.
68 Ver a obra de Henrique Rosa, “Portal para a Eternidade”.
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Um grande grupo de obreiros, encarnados também para este
fim, está desenvolvendo as condições espirituais mínimas na huma-
nidade para que, o mais rápido possível, cada um desperte o Cristo
Interno, como disse Alice Bailey na obra já citada: “O maior serviço
que um homem pode prestar a seus semelhantes é livrar-se, por si
mesmo, do controle que exerce esse plano (humano), dirigindo as
energias deste, mediante o poder do Cristo Interno”.

Um dos trabalhos mais difíceis deste “grupo de obreiros” é remo-
ver as idéias cristalizadas que estão nas mentes humanas, originárias
de religiões moribundas que se prendem às interpretações das pala-
vras e não à essência e à vivência, nem ao despertar da força do Cristo
Interno em cada ser humano, concentrada no chakra cardíaco e na alma
de todos.

O Cristo Interno é um estado de ser da alma, é um nível especial
da consciência superior, através da qual podeis entrar em comunhão
com a Grande Unidade Luminosa e manifestar esta unidade, tanto in-
terna como externamente.

O surgimento da Nova Luz Crística está trazendo uma Grande
Revolução da Consciência. Uma grande parte da humanidade está
apática às coisas do espírito e da alma. A maioria das religiões, cren-
ças, seitas e instituições místico-espiritualistas não está dando a sua
contribuição para a expansão da consciência crística dentro de cada
um. A confusão que provoca não permite que exista uma expansão
real da compreensão, do sentimento e da alma, nem que novas capa-
cidades mentais possam surgir no ser humano para auxiliá-lo na
religação entre coração-cérebro-mente-alma.

A desordem que existe, a confusão, que neste findar de ciclo
está surgindo, contribui para que muitos percam a fé, mas, por outro
lado, está conseguindo que outros encontrem o seu caminho interno,
mesmo através das desilusões que os “velhos sistemas místicos” vêm
provocando.

A enorme energia dentro do ser humano está despontando nos
corações espirituais e nos santuários mentais, como o nascer de uma
nova aurora, de um novo dia. Esta Luz Interna está surgindo no inte-
rior de todos aqueles que sinceramente a buscam. Muitos já sentem
algo mas não conseguem ainda identificar o que seja, têm uma enor-
me sede de ensinamentos espirituais, mas desconhecem onde está a
verdadeira fonte espiritual – e nós dizemos que esta fonte está dentro
de vós e não depende de nenhuma religião ou instituição. Naqueles
que realmente buscam a Nova Luz Crística, o Cristo Interno está des-
pertando internamente. Muitos sentem e buscam desesperadamente
os assuntos espirituais e esotéricos, buscam uma sublimação, um de-
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senvolvimento espiritual correto, mas não conseguem encontrar quem
lhes ensine a trilhar o verdadeiro caminho que os conduza à fonte
interna e externa da Sabedoria Divina. Tudo o que precisais, para a
libertação e iluminação espirituais, está dentro de vós. Basta escutar a
voz interna da alma, que vos fala através dos sentimentos puros e das
intuições, (ambos no chakra cardíaco) e a voz do silêncio que também
vos fala no interior do santuário mental, na região da glândula pineal,
o chakra coronário. Estas são as vozes que tendes que buscar ouvir e
sentir, a voz sem som que vem da alma e dos Mestres de Luz.

Através do despertar da Luz Interna da Alma e da sua manifes-
tação ao serviço da humanidade, o Cristo Interno poderá surgir e
exteriorizar-se, e assim todos serão seres libertos, salvos e iluminados
pela Luz Divina do Grande Pai Criador.

7.9.1990
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“O Objetivo da Iniciação é produzir a iluminação da
 alma por meio da Luz Interna. O Eu Superior começa

 a manifestar-se no corpo físico quando tem lugar a
 Iniciação. Enquanto a consciência se focaliza

 na personalidade, não podemos pôr-nos em contato
 direto com as realidades, e só podemos ver seus

reflexos no Mundo da forma. A chamada do Eu
 Superior serve para erguer-nos e desviar nosso olhar

 do espelho de nossa consciência da forma, dirigindo-a
para a realidade que é vida e não forma. Esta meia-volta
 é o que constitui a tarefa da alma em busca da iniciação.

O Eu Superior é o primeiro iniciador; nenhum outro
 pode nos pôr em contato com os Mestres Invisíveis, e o

 trabalho preliminar tem de ser executado subjetivamente.
A verdadeira Iniciação é uma experiência espiritual.

Só a Luz Interior pode levar um homem à Grande Luz.
 Quando uma alma responde espontaneamente

 a esta Chamada da Senda, é evidente não
 ser a primeira vez que a ouviu.”

“Preparação e Trabalho do Iniciado” – Dion Fortune
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MENSAGEM XXII
A INICIAÇÃO NA ERA AQUARIANA

Todo estudante de esoterismo sabe o que é iniciação, pelo me-
nos o que os livros explicam. Mas a verdadeira iniciação está além do que
os livros falam, porque ela está além das palavras e dos pensamentos.

A iniciação nada mais é que uma expansão da consciência, do
sentir, da mente, provocada pela ação do despertar da Luz Interna na
alma, que ilumina não só o espírito e a alma, como também a mente, a
consciência e o sentimento.

Em cada nível de consciência que a alma atinge diz-se que al-
cançou a primeira, a segunda iniciação, etc; mas existem as iniciações
menores e as maiores. As menores estão mais relacionadas com as
escolas esotéricas no mundo humano, enquanto as iniciações maiores
são aquelas que se relacionam em escala planetária e que são ministra-
das pela Hierarquia Oculta em outros mundos, planos e dimensões
além do físico.

Temos também as iniciações solares e cósmicas. A primeira gran-
de iniciação planetária não corresponde à primeira solar. Para atingi-la
são necessárias várias iniciações planetárias primeiro.

A evolução nunca pára, tudo está em estado permanente de evo-
lução, e os meios ou métodos para atingir estas iniciações espirituais
também, obviamente, evoluem.

Quem recebe as iniciações é a alma e o espírito, e não a persona-
lidade. Esta recebe o efeito de uma causa ou uma reação de uma
ação, que é o despertar da Luz Interna. “O objetivo da Iniciação é
produzir a iluminação da alma por meio da Luz Interna.”69

Mas o que é este despertar interno?
É o despertar da Presença Divina, a centelha divina, o espírito

que está adormecido na grande maioria da humanidade. É o despertar
da essência crística que reside na alma e a união dos diversos níveis
ou estados de consciência. Não podemos esquecer que “cada átomo do
universo está dotado de consciência.”70 “A grande iniciação recebe-se

69 “Preparação e Trabalho do Iniciado” – Dion Fortune.
70 “A Doutrina Secreta” – Helena P. Blavatsky.
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sempre e inevitavelmente fora do corpo. Não há ritual que possa con-
feri-la, ainda que o ritual seja empregado no Ocidente para adestrar e
coordenar a consciência, como preparação indispensável para esta ex-
periência transcendental. Também passa-se por ela em plena consci-
ência, conservando a memória da mesma... A Iniciação pode ser defi-
nida como a aurora da Luz Interna, ou o advento à manifestação no
Mundo Físico do Augoeides71 ou Corpo de Luz.”72

Nem a ciência oficial terrena nem as religiões conseguiram che-
gar a uma compreensão total do que é realmente consciência. Hoje, a
grande maioria da raça humana está em estado de semiconsciência.
Aquilo que chamais de consciência humana, não passa de uma parcela
minúscula da consciência real ou da consciência cósmica que todos
possuem em estado embrionário.

A evolução tem a finalidade de despertar gradualmente o espíri-
to, onde reside a consciência cósmica, para que ela, cada vez mais,
possa chegar à matéria e entrar em estados crescentes de evolução, e
assim controlar e unificar seus estados de consciência. Por isso, em
esoterismo convencionou-se chamar aos diversos estados e gradua-
ções de iniciações menores e maiores.

Na antigüidade, devido ao estado ainda muito primitivo das vi-
das humanas, colocavam-se determinados padrões para que todos aque-
les que quisessem chegar à grande iniciação tivessem métodos e re-
gras para facilitar o aprendizado necessário à expansão da consciência
e para testar o mérito próprio para essas conquistas.73

Diversos métodos foram utilizados. Eram necessários templos
feitos pelas mãos dos homens para preservar determinados “valores
espirituais” do vandalismo, que naquela época era comum.

Hoje, os métodos são completamente diferentes devido ao de-
senvolvimento não só da mente concreta na humanidade como do sen-
timento, porque os centros de força (chakras) da cabeça e do coração
estão muito mais desenvolvidos do que no passado, apesar do “caos
aparente” que hoje se vê por toda a parte.

E este “caos”, bem como as “tentações” diárias a que os
probacionários ou candidatos à senda da iniciação estão sendo sub-
metidos, é maior do que no passado. Naquele tempo, os que queriam

71 Augoeides. Eu luminoso. A radiação luminosa divina na alma.
72 “Preparação e Trabalho do Iniciado”– Dion Fortune.
73 Ver a obra “O Caminho da Luz – A Iniciação Aquariana” por: Henrique Rosa e
Lourdes Rosa.
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palmilhar este caminho sabiam para onde ir. Ingressavam nos mostei-
ros e nos templos, bastando que seguissem as regras, métodos e os
ensinamentos adequados. Hoje, tudo está aberto e livre, muitos
ensinamentos estão misturados, os certos com os errados, aqueles que
estão mortos com os que estão vivos. Ou seja, existem os das eras
passadas, aqueles que já não têm mais uma ação ativa, são muito pas-
sivos, lentos, e aqueles que estão bem vivos, por serem da Era
Aquariana. Estes têm uma grande ação dinamizadora, são muito ati-
vos, rápidos e libertadores.

Assim, as provações e tentações diárias que hoje os candidatos
vivenciam são muito grandes. Não sabem em quem acreditar e nem
aonde devem se dirigir para receberem os métodos corretos que os
levem realmente à expansão da consciência, do sentimento, mente e
alma, à “Iniciação Oculta”. E ela é oculta porque se processa nos ní-
veis sutis da alma e nos níveis de consciência relacionados com a alma
e com a mente superior. A grande iniciação ainda é recebida fora do
corpo físico, mas o candidato normalmente tem consciência dela.

Existem muitas almas que hoje se encontram encarnadas e que
são iniciadas, mas infelizmente as suas personalidades nem sempre o
sabem, visto que a confusão é enorme dentro do esoterismo, principal-
mente o ocidental.

Na continuação, a vida na Terra proporcionará àqueles que fica-
rem na evolução deste sistema planetário melhores condições. Retira-
rá deles os “véus da maya”, da ilusão, que ainda cobrem seus olhos e
suas mentes racionais, e aí terão consciência de que suas almas já es-
tão no autêntico Caminho da Luz, mas que as personalidades desco-
nhecem o que isso representa para suas evoluções. Existe, nestas pes-
soas, um sentimento puro e profundo, uma autêntica busca espiritual,
mas os conhecimentos adquiridos pelas suas mentes racionais ainda
são insuficientes para lhes dar uma compreensão mais abrangente e
devida de que já são seres com almas iniciadas nos mistérios ocultos.

A Hierarquia Oculta, com seu enorme “grupo de servidores da
humanidade”, – os Obreiros, espalhados por todo o mundo e nos mais
diversos planos da evolução planetária –, está trazendo métodos e
regras completamente novos para o mundo físico. Ajudando a fazer
a religação entre o eu inferior e o eu superior, para que o “Eu”
não esteja mais dividido, e todos aqueles que chegarem à sua união
interna possam saber quem realmente são, o que fazem na Terra e
para onde vão.

Derrubar os velhos métodos, que já não estão conseguindo con-
duzir ninguém à autêntica iniciação oculta, tem sido uma tarefa difí-
cil, tanto para Mestres como para discípulos, uma vez que as institui-
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ções místico-esotéricas continuam agarradas aos velhos sistemas que
já não podem funcionar mais, pois o ser humano de hoje é muito dife-
rente do ser humano do passado. Depois, cada era, cada ciclo zodiacal
tem seus próprios ensinamentos esotéricos e a sua própria maneira de
desenvolver, ensinar e encaminhar as almas para a expansão da Luz
Divina que habita dentro de todos.

Na era aquariana, todos os que com sinceridade buscam a Luz,
chegam à Luz. Através da interiorização, buscam a sua própria Luz
Interna, a Luz Crística que reside na alma de cada um.

O trabalho dos Mestres Ocultos, com suas respectivas equipes
de discípulos, é o de procurar ajudar todos aqueles que buscam real-
mente o seu despertar interior, independentemente de religião, seita,
crença ou sistema místico a que suas personalidades resolveram filiar-se.

A iniciação oculta não é nenhum privilégio individual, nem muito
menos coletivo, de alguma organização espiritual. Ela é uma expan-
são espiritual natural que todos precisam vivenciar, neste planeta ou
em qualquer outro, sem rótulos; por isso, sempre será um processo
individual. Não quer dizer que as organizações e até os próprios tem-
plos criados pela ação do ser humano, não sejam úteis e não possam
ajudar que cada um consiga atingir os seus níveis de expansão de cons-
ciência ou iniciação. Mas se estas organizações obrigarem seus filiados
a ficarem dependentes de seus sistemas, elas estarão prestando um
péssimo serviço à evolução universal, pois – toda iniciação verdadei-
ra conduz a alma para a sua autolibertação, para o seu
autoconhecimento e para a sua autoconsciência – e isto parece ser
algo ainda difícil para estas organizações e religiões entenderem, ou
seja, o processo da evolução universal da alma e do espírito.

O “Grande Plano” evolutivo para o planeta obrigará a que só
fiquem no “esquema da Terra” aquelas almas que já sejam iniciadas,
ou seja, as almas que tenham despertado um mínimo de Luz, ou me-
lhor, que tenham uma expansão mínima suficiente para serem consi-
deradas almas iluminadas, iniciadas. Para isso, é necessário que elas
comecem a administrar e a dirigir a própria personalidade, para que
seu eu superior possa finalmente unir-se ao inferior e manifestar-se
também na carne.

Porque tem de ser assim?
A Terra é um ser em evolução e, como tal, está alcançando um

determinado grau energético iniciático, visto que os planetas também
têm sua própria expansão espiritual. Por esta razão, a Terra está produ-
zindo energias mais rápidas e sutis, decorrendo daí que as energias no
interior de todos os átomos também estão acelerando suas velocida-
des, expandindo sua consciência atômica, proporcionando corpos mais
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sutis. Conseguem manipular estas energias, num nível atômico pri-
meiro e depois celular, almas com esta capacidade evolutiva e com os
conhecimentos adequados. Então, se uma alma estiver abaixo destes
níveis, simplesmente ela não se agrupa para formar um corpo, porque
a alma encarnante está fora do ritmo vibratório necessário para provo-
car a coesão dos átomos necessários para a construção de seus veícu-
los humanos. Assim, ela estagnará na sua evolução.

Como a justiça divina é misericordiosa e amorosa, estas almas
que não conseguirem chegar pelo menos à primeira grande iniciação
terão de ser colocadas em outro “esquema planetário”, mais adequado
aos seus níveis, para continuarem suas evoluções.

É importante o desenvolvimento espiritual, a expansão da com-
preensão, da mente, da consciência, do sentimento, para que a Luz
Interna, a Luz Crística possa despertar dentro de cada um, e assim o
máximo de seres humanos realizarem a sua expansão espiritual e chega-
rem à iniciação oculta, para se unirem e manifestarem a Luz Interior.

Para facilitar todo este processo, a Hierarquia Oculta mobilizou
todos aqueles que já se encontram na Senda da Iniciação a ajudarem.
Criou concentrações de Luz nos mais diversos aspectos da realização
cósmica, nos planos sutis, e a estas concentrações, para uma melhor
compreensão por parte da humanidade, chamamos de “templos”. Não
são templos iguais aos que os homens fazem, onde as pessoas bus-
cam  auxilio ou refúgio, mas sim locais onde as almas são alimenta-
das das respectivas energias, recebem instrução especial e têm as pró-
prias experiências e vivências que as ajudam nas suas expansões de
consciência, para melhor servirem, de modo que cheguem à Luz Maior
e entrem na Grande Unidade de Consciências Luminosas Inteligentes.
Muitos chamam a esta “grande unidade” dos mais diversos nomes, tais
como Grande Fraternidade Branca, Hierarquia Maior ou Oculta, o Go-
verno Oculto do Mundo, etc.. Não importa o nome, mas este mistério da
Grande Irmandade Branca aos poucos vem sendo revelado para que a
humanidade consiga, na sua compreensão, assimilá-lo corretamente.

A função dos Mestres da Sabedoria ou Mestres Ascensionados,
como os chamais, é de ajudar que cada um encontre seu próprio cami-
nho interior, aquele que o espírito e a alma seguem há milhões de anos
para chegarem à sua própria iniciação oculta, e que cada um se torne
Mestre de si próprio ao despertar o mestre interno que reside na alma.
E jamais um verdadeiro Mestre se deixará “endeusar” ou manipulará
seus discípulos.

Aqueles a que chamais de Mestres, nada mais são que vossos
irmãos mais velhos – este é o nome mais correto. São companheiros
que por um profundo e sincero amor universal a todos, procuram
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ajudar-vos a despertar a própria Luz Divina que está dentro de todos.
E Eles não estão fazendo mais do que outros fizeram por Eles. E te-
mos a certeza de que todos aqueles que chegarem à fusão e união
com a sua própria Luz Interior, no futuro farão o mesmo pelos outros.
Esta é a grande cadeia amorosa luminosa da qual todos um dia tam-
bém farão parte, num plano de consciência superior. Sereis como nós
hoje – obreiros da luz maior – a serviço da evolução universal.

9.9.1990
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“Nossa civilização mecânica será simplificada e
 uma nova era será introduzida, a qual será livre do
 incubo do dinheiro (sua posse e sua não-posse) e a

 família humana reconhecerá universalmente seu status
 como um reino de ligação entre os três reinos inferiores

 da natureza e o quinto, ou reino espiritual. Haverá tempo
 e liberdade para uma cultura da alma que superará

 nossos modernos métodos de educação, e o significado
 dos poderes da alma e o desenvolvimento da consciência

 super-humana atrairão a atenção dos educadores
 e estudantes em toda a parte.”

“Um Tratado Sobre Magia Branca” – Alice A. Bailey
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MENSAGEM XXIII
A NOVA HUMANIDADE

A evolução é uma espiral sem fim e pela Terra têm passado
várias humanidades, ou seja, vários grupos de espíritos que, indo e
vindo, seguem seus rumos cósmicos. Uns ficam na terra durante mui-
tas eras, outros não, depende dos seus esquemas evolutivos individu-
ais e das características que cada espírito apresenta e, para os mais
evoluídos, da sua própria escolha.

Periodicamente, a evolução do planeta passa por uma renova-
ção, onde novas espécies surgem mais evoluídas e outras desapare-
cem, seguindo seus caminhos através das estradas do infinito.

Quem pensa que o espírito é um privilégio da Terra desconhece
o que é a evolução universal. Pelo fato de a ciência humana estar fixa-
da nos limitados padrões da terceira dimensão e na forma humana, não
quer dizer absolutamente nada, visto que o universo é composto por
múltiplas dimensões e cada uma delas tem seus próprios planos
vibratórios com suas divisões de consciência e corpos com variadas
formas e não-formas.

A vida é eterna e para as mentes atuais ainda são complexos
seus processos evolutivos universais.

O sistema solar, como um todo, movimenta-se pelo espaço, e
em cada momento recebe tanto energias como influências de outros
sistemas, do mesmo modo que o próprio sistema solar influencia ou-
tros sistemas, uma vez que tudo no universo faz parte de uma unidade
cósmica e, como tal, tudo está numa harmonia e equilíbrio universais.

As energias que a Terra está recebendo são de tipos diferentes
daquelas que recebia há dois mil anos. Daqui a dois mil anos, estas
energias serão diferentes das de hoje, porque o sistema solar, ao qual a
Terra pertence, movimenta-se, segue seu próprio caminho oculto, ainda
desconhecido até para a maioria dos esoteristas de hoje.

Estas energias cósmicas vêm acelerando as “partículas atômi-
cas” que fazem parte de todos os corpos e de toda a matéria. Existe
também uma evolução a nível atômico e outra a nível celular, e que
ainda hoje não são bem conhecidas pelos homens da ciência, mas muitos
cientistas estão no bom caminho para entender estes processos do micro-
universo.
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Devido a isso, cada vez mais tanto o planeta como os corpos
humanos caminham para um equilíbrio e harmonia dentro da grande
harmonia cósmica. As energias elétricas contidas nos corpos, não ten-
do tantas barreiras, podem circular mais rapidamente, levando a raça
humana a expandir a sua compreensão, a sua inteligência, a sua mente,
daí originando também uma expansão da sensibilidade e da consciên-
cia, atraindo para a encarnação na Terra almas dentro de padrões
evolutivos mais elevados; por isso, espíritos mais antigos. E ao mes-
mo tempo, aqueles espíritos que ainda estão vibrando em níveis
evolutivos mais baixos começam a não conseguir corpos físicos den-
tro dos seus padrões vibratórios, visto que as energias de que precisam
têm que ser mais lentas; então a seleção é natural e a Terra não permite
mais que espíritos atrasados reencarnem.

A época atual é de seleção, e como uma parcela significativa da
humanidade já apresenta sinais de uma maior elevação espiritual, está
provocando um aceleramento maior das energias sutis, atraindo-as cada
vez mais para a esfera do planeta. A Terra vem atraindo grupos de
espíritos com potencial energético espiritual muito elevado, conforme
Mestra Nada revelou em 1988:

“Estão nascendo no mundo os seguintes grupos de almas, que
estão tendo muitas dificuldades em adaptarem-se no mundo físico e à
presente civilização materialista e egoísta, e que atualmente tomou
conta de todos os continentes da superfície deste planeta:

a. almas selecionadas para implantarem as estruturas internas da
Nova Era, como novos métodos científicos, novas técnicas, etc.;

b. almas da evolução da Terra, que estavam sediadas em outros
planetas mais avançados e que agora regressam à evolução da Terra;
por isso, almas muito evoluídas;

e. almas de outros sistemas planetários mais evoluídos que o
nosso e que, vêm para ajudar;

d. almas velhas da evolução da Terra, muito evoluídas, com gran-
des potencialidade e que estavam esperando a chegada da Era
Aquariana para reencarnarem em corpos mais evoluídos;

e. almas iluminadas, em missão na Terra.
Estes cinco grupos são os mais importantes e estas almas encon-

tram-se espalhadas pelo mundo físico, mas a maior concentração está
no Brasil, na Rússia/URSS74 e na América do Norte.

Há a necessidade de criar esquemas especiais de educação, paralelos ao
atual, para dotar estas crianças e jovens de uma estrutura emocional e
mental à altura do potencial que trazem armazenado nas suas almas.”

74 Na data desta comunicação, a URSS ainda não havia sido dividida.
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Como podeis agora verificar, uma Nova Humanidade está sur-
gindo no âmago da velha humanidade, e muitos nem se dão conta
disto.

As crianças e jovens de hoje são completamente diferentes da-
queles de cinqüenta anos atrás. A juventude hoje busca algo que o
mundo adulto não sabe ainda compreender. Os sistemas educacionais
tradicionais faliram por completo. Já tiveram a sua época positiva,
agora não conseguem mais entender as crianças e os jovens. Basta
olhar o aumento da criminalidade no mundo, o aumento assustador
dos tóxicos, para verificar que algo está caminhando erradamente, algo
que está na estrutura básica da humanidade, um dos seus pilares: a
educação da criança e do jovem.

No futuro, a personalidade será criada à imagem e semelhança
da alma, assim como esta foi criada à imagem e semelhança do espíri-
to e este, à imagem e semelhança do Grande Criador Divino. Hoje, as
personalidades são moldadas segundo os critérios da família e da edu-
cação do país onde nasceram.

A Nova Humanidade irá direcionar-se mais pelo sentimento e
intuição, através do chakra cardíaco (centro de força) que já tem de-
senvolvido. Fará atuar em estado acelerado de desenvolvimento a sua
mente psíquica, que tem por ponto central um novo chakra que cha-
mamos de coordenador,75 localizado na raiz do cerebelo, no plexo da
coróide, tendo a cor branco-cristal como expressão cromática e o 4º
raio da harmonia como gerenciador. Atuará mais com a sua mente
superior, abstrata, mais localizada no hemisfério cerebral direito.

O 4º raio governa os artistas e o mundo oculto da natureza, ou
seja, os espíritos da natureza,76 os seres da natureza e o Reino Dévico
ou Angélico. Se olhardes para a juventude de hoje, apaixonada pela
música e pela natureza, entendereis como a Hierarquia Oculta está
trabalhando para desenvolver novas características na nova raça, au-
xiliando o seu desenvolvimento interno e trazendo para a humanidade
a manifestação de um novo importante chakra, que passará também a
coordenar todas as ações astrais superiores. Gradualmente o chakra
umbilical, no plexo solar, está perdendo suas funções principais, por-
que ele capta muito a parte astral inferior e será, um dia, selado. A raça
humana teve muitos outros chakras atuantes no passado (nos tempos
da Atlântida), e que hoje também estão selados, ou seja, não estão
mais em atividade.

75 Ver “Portal para a Etemidade” – Henrique Rosa.
76 Gnomos, silfos, ondinas, salamandras, etc.
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A Nova Humanidade terá uma forma de pensar, agir e atuar
completamente diferente. Não se baseará em padrões preestabelecidos
por nenhum ser humano, mas sim na sua realidade interior, naquilo
que sentir que deve ou não fazer. Serão seres humanos onde a divisão
dos “eus” já não existirá; por isso, o eu superior se unificará com o
inferior, passando a ser um só Eu, este encarnando definitivamente
no mundo da forma os princípios da alma e do espírito.

Estes novos seres humanos estarão ligados completamente e de
modo consciente às suas almas; daí não mais as personalidades atua-
rão no sentido de dividir, tornarem-se egocêntricas e individualistas,
mas agirão de uma forma unitária, visando sempre ao bem-estar de
um conjunto cada vez maior porque, religadas às suas parcelas superi-
ores, terão a consciência de que quanto mais servirem aos outros seus
irmãos e companheiros, mais se beneficiarão e mais rapidamente evo-
luirão, sabendo que o verdadeiro amor universal é um doar contínuo,
para que permanentemente estejam recebendo. Quanto mais doarem,
mais receberão, e quanto mais receberem, mais doarão. Se a “Lei do
Retorno” não for movimentada pela ação amorosa, entrarão em re-
ações destrutivas, passivas e egoístas. A Era Aquariana está tra-
zendo uma grande transformação e novas formas, tanto de viver
como de ver a vida.

Escreve o astrólogo Llewellyn George na sua obra “A to Z
Horoscope Maker and Delineator”:

“O aquariano é aquele que possui a qualidade da discriminação;
que age de forma serena, paciente, sem se fazer notar; manifesta seu
humanitarismo de forma amiga, generosa, caridosa... Sendo solitário,
pode mostrar-se muito desapegado dos sentimentos relativos a indiví-
duos, pois, de fato, está mais preocupado com a humanidade como um
todo. Não se importa muito com as outras pessoas, com exceção de
algumas, que incluem sua família e os amigos mais chegados. O
aquariano sem desenvolvimento espiritual sente, em geral, uma afei-
ção muito superficial pelo grupo; essa atitude deve ser modificada para
sentimentos mais sinceros, no momento em que a alma se libertar da
sua prisão na matéria e puder expressar sua própria característica de
consciência de grupo. A confiança e a lealdade são traços da sua persona-
lidade; mas quando o homem está no Caminho, essas qualidades deverão
ser substituídas pelo serviço dedicado ao bem do grupo.”

E a escritora Clare A. Weiss, na obra “A Auto-Realização Atra-
vés da Astrologia”, diz:

“A universalidade é um tema que se repete em Aquário, signo
que enfatiza o espírito como a água da vida universal. Junte-se a isso a
consciência da importância do “grupo” na experiência da vida. À medida
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que cresce a conscientização, cresce também a percepção de que os rela-
cionamentos individuais são secundários em relação aos do grupo.

Três notas-chave deste signo são de fácil compreensão na teo-
ria, mas de difícil demonstração na vida prática, pois as tarefas envol-
vidas são árduas:

1o o discípulo deverá mudar o serviço ao pequeno em serviço
para a humanidade;

2o ele deverá mudar a atividade egoísta superficial num esforço
abnegado, a fim de ajudar a Hierarquia na implementação do Plano;

3o deverá realizar a transição de uma vivência limitada ao ego
para uma “conscientização humanitária sensível” (Esoteric Astrology).

Durante essas transformações, ainda permanecem no homem res-
quícios da expressão da individualidade. Quando ele sente o desabro-
char do espírito, torna-se mais consciente de que não é mais uma uni-
dade isolada da humanidade, mas sim uma parte definida do Todo. E,
embora conserve sua identidade, ele a vê de uma perspectiva diferen-
te, reconhecendo-a como relativa frente ao padrão evolutivo maior de
utilidade para a vida.”

Isto tanto pode aplicar-se do ponto de vista do ser humano como
da própria humanidade como um todo, visto que as influências de
Aquários tanto são individuais como coletivas, estão agindo em to-
dos e em tudo.

Hoje, neste momento, podemos dizer que existem duas huma-
nidades, a velha e a nova vivendo conjuntamente. Uma das funções
dos obreiros que estão na Terra é de prepararem todos aqueles que
fazem parte da Nova Humanidade, dando-lhes sólidas bases mentais
e espirituais, ajudando-os a expandir a compreensão e a consciência,
de modo que saibam quem realmente são e o que têm de fazer. A
grande maioria da juventude de hoje, e que faz parte da Nova Humani-
dade, está muito perdida, sem saber para onde ir e o que fazer. A influên-
cia negativa da velha humanidade ainda é muito grande, não deixando
que as idéias novas sejam implantadas no mundo das formas e na Terra.

Os Mestres da Hierarquia Oculta estão muito ativos também
neste aspecto, e Eles estão fazendo a separação da nova e da velha
humanidade. No futuro, esta separação estará cada vez mais marcante e
aqueles pertencentes à Nova Humanidade já estão buscando “refúgios”
junto à Grande Mãe Natureza. As energias femininas estarão muito
atuantes na Era Aquariana, serão muito revolucionárias, transformativas,
transmutativas e equilibradoras dentro do homem e da mulher.

11.9.1990
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“Onde há tristeza, sofrimento, desespero, agonia,
lá está a Mãe do Mundo, velando, acalentando,

 confortando. Embora Ela pudesse fazer muito mais,
 bastando que as mulheres se voltassem para ELA.

 Quão claramente eu percebo a Glória Nirvânica da
 mulher! E vejo, nessa volta ao Cristo, o Céu que é o

 Nirvana beijando a Terra e dotando-a mais uma vez de
 seus esplendores, nenhum deles maior que o da Mãe-Luz.

 A Mãe-Luz brilha através de cada Mãe do Mundo que
esta Terra já conheceu. Mais uma vez Elas se acercam

 do mundo que outrora perfilharam. Mais uma vez
 Elas se agitam no coração de cada mulher,

conclamando-a a acender novamente o
 Fogo sacrificial no templo de sua existência.”

“Nirvana” – George S. Arundale
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MENSAGEM XXIV
A VOLTA DE DEUS-MÃE

Se olhardes para a maioria dos povos da antigüidade e para suas
religiões, verificareis que os aspectos Divinos Femininos sempre esti-
veram presentes.

Muitos templos no passado foram erguidos em homenagem a
Deus-Mãe. Mas esta civilização, a que pertenceis, expulsou os aspec-
tos femininos divinos tanto das religiões como do misticismo.

Sempre se fala em Deus-Pai Criador e nunca em Deus-Mãe Cri-
ador!

Dentro do esoterismo oriental, Deus-Pai também é Deus-Mãe,
mas na realidade existem espíritos que só manifestam o aspecto femi-
nino da divindade. É hora de trazer este conhecimento secreto para a
época atual e repor a verdade dos fatos.

Mesmo os Mestres evitavam falar em Deus-Mãe, em virtude do
choque que isso provocava nas mentes e nos conceitos e preconcei-
tos que a humanidade ainda tem.

A Virgem Maria, a mãe de Jesus, que há dois mil anos viveu na
Palestina, representa um dos grandes aspectos das energias femininas
da divindade; por isso, também é um dos aspectos de Deus-Mãe que é
mais conhecido no esoterismo por a Grande Mãe Luz77 ou a Ísis Uni-
versal. Só recentemente, ou mais propriamente dito, neste século, co-
meçou a tomar vulto o culto à Virgem Maria e a ser mais aceito pela
religião católica.

No universo existem duas energias principais que chamamos de
masculina e feminina, e que quando se unem formam uma terceira.

A energia masculina é mais “fecundativa”, mais direcionadora
através da vontade e da determinação, enquanto a energia feminina é
mais sensível, inteligente, criativa, amorosa; por isso, digamos, mais
“germinadora”.

77 “A Mãe-Luz paira sobre cada ato de renovação em todos os reinos da Natureza;
assim, deve toda mulher reconhecer si própria como a sacerdotisa dessa Luz Divina
para cada reino da Natureza. Que nobre missão! Que esplêndido trabalho! Mulher, o
Fogo da Criação.” – “Nirvana”- George S. Arundale.
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Ambas são essenciais para que da união das duas surja uma
terceira, que é a energia do “filho”, ou o Cristo Interno, que acumu-
lou as características genéticas tanto do pai como da mãe.

Na medida em que o ciclo aquariano avança, vêm se manifes-
tando cada vez mais as energias femininas. E como sabeis, dentro do
homem existem energias femininas e dentro da mulher existem ener-
gias masculinas, conceitos hoje muito divulgados pela psicologia e
que correspondem a uma grande verdade.

Uma das grandes transformações atuais é que as energias femi-
ninas no homem estão se expandindo, levando-o a ser mais sensível,
mais compreensivo, mais intuitivo e mais amoroso. Na mulher, as ener-
gias masculinas vêm se expandindo, fazendo-a mais determinada, com
mais vontade e com mais autonomia; por isso, com mais liberdade.

Este jogo energético está provocando que as energias internas
no ser humano estejam mais equilibradas e harmonizadas, até que o
homem original possa surgir novamente.

A Era Aquariana é um ciclo mais feminino do que masculino;
por isso, toda a parte amorosa do sentimento e da intuição vem se
expandindo cada vez mais na humanidade.

Na Hierarquia Oculta, as Mestras femininas, tais como Rowena,
Nada, Pórcia, Martha, Madalena, Mercedes, Bé-Lá e muitas outras
que atingiram a dimensão da Luz e se tomaram também Seres de Luz,
estão auxiliando cada vez mais parcelas maiores da humanidade.

Uma nova geração espiritual está surgindo. Novamente os se-
res da linha feminina da divindade, que no passado e na mitologia
são chamados de “Deusas”, estão retomando e atuando também atra-
vés dos obreiros (tanto homens como mulheres) com mais ênfase,
trazendo de volta as Energias da Grande Mãe, de Deus-Mãe que, jun-
tamente com Deus-Pai, criara todos os seres viventes em evolução
em todos os reinos da natureza.

A maioria dos espiritualistas não dão valor ao aspecto feminino
da divindade, colocando a Grande Mãe como um ser de evolução mé-
dia, o que representa um enorme erro. Graças às energias cósmicas da
Grande Mãe Universal ou Deus-Mãe, a Terra, com sua humanidade
apocalíptica que só sabe destruir, uma parcela de “seus filhos” está
conseguindo redimir-se e chegar à Senda da Luz.

Sem a expansão da sensibilidade, do sentimento puro, do grande
Amor Divino de Deus-Mãe, todos estariam ainda com muito mais di-
ficuldades do que hoje estão.

Assim, na medida em que as energias divinas de Deus-Mãe es-
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tão conseguindo sublimar o homem e trazer à superfície da evolução
planetária as mulheres que foram colocadas no fundo da escala evolutiva
pelos homens, ambos reconhecem que suas evoluções caminham jun-
tas para que se complementem dentro do todo que representa a vida,
em vez de competirem e desequilibrarem a vida.

As energias da Grande Mãe são mais do terceiro aspecto da Trin-
dade, relacionadas com as energias ígneas do Espírito Santo. Em
muitos livros esotéricos são também designadas como o grande mar,
devido ao fato de que, sempre que Deus-Mãe manifesta-se na Terra e
através de uma das suas filhas, é como se fosse um grande mar de luz
e amor.

As energias femininas de Deus-Mãe estão na natureza, em cada
átomo, em cada célula, representadas do mesmo modo que as energias
de Deus-Pai. E elas estão profundamente atuantes, reorganizando e
reagrupando a Nova Humanidade.

Conforme diz o Mestre Djwhal Khul78:
“Hoje, no mundo, um outro momento de crise chegou. Não me

refiro à presente condição humana, mas ao estado da consciência hu-
mana. A mente chegou a um poder funcionante, as personalidades es-
tão coordenadas. Os três aspectos do homem estão sendo fundidos.
Uma outra formação ou precipitação da Hierarquia de adeptos se to-
mou possível. No plano físico, sem qualquer organização esotérica,
cerimoniais, nem forma exterior, está-se integrando – silenciosa, fir-
me e poderosamente – um grupo de homens e mulheres que sobre-
por-se-ão finalmente ao prévio esforço hierárquico. Eles sobrepor-se-
ão a todas as igrejas, a todos os grupos e a todas as organizações, e
finalmente constituirão aquela oligarquia de almas eleitas que gover-
narão e guiarão o mundo.

Eles estão sendo selecionados em cada nação, mas estão sendo
reunidos e escolhidos, não pela Hierarquia que observa ou por qual-
quer Mestre, mas pela força de sua resposta à oportunidade espiritual.
Eles estão emergindo de todo grupo igreja e partido, e serão portanto
verdadeiramente representativos. Isto eles fazem, não pelo impulso de
sua própria ambição e esquemas orgulhosos, mas através do altruísmo
próprio de seu serviço. Eles estão abrindo seu caminho para o cume
em todo departamento do conhecimento humano, não por causa de
censuras que fazem sobre suas próprias idéias, descobertas e teorias,
mas porque eles são tão inclusivos em sua visão e tão abertos em sua
interpretação da verdade, que eles vêem a mão de Deus em todos os
acontecimentos, a impressão Dele em todas as formas e Sua nota res-

78 “Um Tratado Sobre Magia Branca”– Alice A. Bailey.
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soando através de todo canal de comunicação entre a realidade subje-
tiva e a forma exterior objetiva. Eles são de todas as raças, eles falam
todas as línguas, abraçam todas as religiões, todas as ciências e todas
as filosofias. Suas características são síntese, inclusividade,
intelectualidade e fino desenvolvimento mental. Não pertencem a ne-
nhum credo, salvo o credo da Fraternidade, baseado na Vida Una. Não
reconhecem nenhuma autoridade, salvo aquela de suas próprias al-
mas, e nenhum Mestre, salvo o grupo que eles procuram servir e a
humanidade a quem amam profundamente. Não erigem barreiras en-
tre si próprios, mas são governados por uma tolerância ampla e uma sã
mentalidade e senso de proporção. Olham com os olhos abertos para o
mundo dos homens e reconhecem aqueles que eles podem elevar e
para quem podem ficar, como permanecem os Grandes – elevando,
ensinando e ajudando. Eles reconhecem seus pares e iguais e se conhe-
cem quando se encontram e ficam ombro a ombro com seus compa-
nheiros de trabalho na obra de salvar a humanidade. Não importa se
suas terminologias diferem, se suas interpretações dos símbolos e es-
crituras variam, ou se suas palavras são muitas ou poucas. Eles vêem
os membros do seu grupo em todos os campos – político, científico,
religioso e econômico. Eles reconhecem semelhantemente Aqueles que
passaram adiante deles na escala da evolução e saúdam-Nos como
Mestres e procuram aprender Deles aquilo que Eles estão tão interes-
sados em transmitir.”79

As transformações que o ser humano está vivendo, com a gran-
de revolução da consciência, como o Senhor Mahachohan falou, es-
tão acontecendo, certamente, entre os vossos amigos e familiares e
em vós, sem que o percebais. Elas estão elevando as capacidades
vibratórias energéticas, criando o Grande Ritmo Universal, atraindo
grupos de homens e mulheres que estão se formando em todo o mun-
do, de uma forma silenciosa e ordenada.

Como as energias da Grande Mãe estão diretamente relaciona-
das com as energias ígneas do Espírito Santo, e este governa o quinto
princípio, a mente, temos aqui novamente a ação das energias inteli-
gentes femininas atuando através das divindades correspondentes, li-
gadas diretamente a Deus-Mãe. O primeiro passo que está sendo dado
é o de unir a mente com a alma.

Se olhardes bem para o mundo físico de hoje, verificareis que
em todos os aspectos as energias femininas estão muito atuantes, ele-
vando a sensibilidade da humanidade para estágios que há muitos ci-
clos não atingia.

79 Alice Ann Bailey - O.C. (Bailey desencarnou em 15.12.1949).



199

O aprendizado da humanidade através dos caminhos e das ener-
gias masculinas, exclusivamente, terminou. Agora é a fusão, a união
entre masculino-femínino que mais estará em evidência nos próxi-
mos ciclos ou eras. O machismo incrustado no inconsciente de ho-
mens e mulheres vem dificultando a progressão das Forças de Deus-
Mãe lançadas sobre a Terra.

Os “grandes mistérios” da Grande Mãe80 e de Deus-Mãe come-
çam a aflorar às mentes dos seres humanos. Isto fará com que a expan-
são do sentimento, da compreensão, da mente e da consciência na hu-
manidade seja possível e levantará as pontas dos “Véus de Ísis”.

Uma Nova Era está surgindo gradualmente, e a volta das energi-
as femininas, dos Seres de Luz femininos, que em épocas passadas tão
prestimosos serviços doaram à evolução planetária, está beneficiando
a todos, principalmente as mulheres. Deveis estar abertos para uma
realidade da vida universal que nada tem a ver com aquilo em que hoje
pensais. E todos, tanto homens como mulheres estão formando os no-
vos grupos de servidores da humanidade, os obreiros. Estejais abertos
tanto às energias luminosas e amorosas de Deus-Pai como às de Deus-
Mãe. Talvez muitos se choquem com as nossas palavras, mas é a rea-
lidade, é o caminho oculto que a evolução da Terra está iniciando, e
disto ninguém vai conseguir escapar. Por muitos argumentos que
desejais colocar, o futuro e o presente estão trazendo novos princípios
da vida e novos aspectos da verdade, bem como novas compressões e
interpretações das verdades eternas.

11.9.1990

80 A “Grande Mãe Planetária”, para a Era de Peixes, é Aquela que foi Maria, mãe de
Jesus. A Kwan Yin foi a “Mãe Planetária” na Era de Áries. A “Grande Mãe Univer-
sal” é Aquela que foi a Mãe Planetária na Era de Touro ou seja, a “Grande Mãe Ísis
Universal” (a Mãe Solar para a Terra). Durante a Era Aquariana, a Mãe Maria passa-
rá o cargo à Mestra Rowena, que será a Grande Mãe Planetária para a Era Aquariana,
e Mãe Maria será uma das “Mães Universais”.
Nota da 2.ª edição. Durante o ano de 1996, a transmissão destes cargos da Hierar-
quia aconteceram assim, Mãe Maria já é uma das Mães Universais e Rowena a Mãe
Planetária para a Era de Aquários.



200



201

“À medida que estudamos a maneira do homem
 tatear seu caminho desde a condição animal até sua

 atual atitude de crescente intelectualidade, e conforme se
esforça na direção de um futuro das mais amplas

 possibilidades e oportunidades, lembremo-nos sempre de
que para os Guardiães do Plano de Deus e para Aqueles

 que elaboram os novos desenvolvimentos, o lado da forma
da vida, a expressão tangível exterior é de

 importância completamente secundária. Vossa visão é
 freqüentemente distorcida pela dor e pelo sofrimento, aos

quais a forma está sujeita (seja vosso ou de outrem,
 individualmente ou em massa), de forma a não verdes

 claramente o propósito e a urgência da
 vida dentro da forma.”

“Educação na Nova Era” – Alice A. Bailey
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MENSAGEM XXV
OS NOVOS PRINCÍPIOS DA VIDA

Está em curso uma grande transformação – ela está vindo de
dentro para fora e não de fora para dentro como antes, onde alguns
conceitos e ideais eram impostos pela força de alguns homens, siste-
mas políticos e religiões.

Hoje, uma grande parcela da humanidade não aceita mais as
imposições externas se elas não correspondem às suas aspirações in-
ternas, àquilo que está baseado no seu sentimento, consciência, mente
e alma.

Isto representa uma grande mudança nos focos e nos
posicionamentos do ser humano, nos mais variados aspectos da vida.

Os velhos princípios, tanto religiosos, políticos, sociais, cientí-
ficos, econômicos, filosóficos e até místicos, já não estão muito de
acordo com uma grande necessidade interior, que está começando a
aflorar dentro do ser humano.

Existe uma expansão real do sentimento, da mente, da sensibilida-
de, da consciência, da compreensão, e o homem de hoje interroga-se cons-
tantemente, busca respostas mais objetivas, sem “máscaras de poder”,
busca não só uma liberdade exterior, mas também uma liberdade interi-
or.

Vemos surgir mil sistemas diferentes em todos os departamentos
da vida humana. A sede espiritual começa a ser cada vez maior. A intui-
ção está mais aguçada e a inquietação interior toma conta dos seres hu-
manos, empurrando-os para uma busca espiritual, visto que os sistemas
vigentes alicerçados sobre coisas velhas não os estão satisfazendo mais.

Os Obreiros, espalhados por todos os continentes, encarnados
em todas as raças e em ambos os sexos, estão trazendo os novos prin-
cípios da vida, fundamentados no ser interno de cada um, despertando
o enorme potencial armazenado nas almas, fruto de todas as existênci-
as passadas, levando àqueles que realmente buscam a religação com o
eu superior e com a alma, para que possam trabalhar também para a
libertação interior.

Uma nova mentalidade está surgindo, onde o dogmatismo e o
fanatismo não mais terão lugar, onde a personalidade será transforma-
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da no instrumento real do eu superior e da alma.
Múltiplas tentativas de implantar os novos princípios no mun-

do físico estão sendo feitas pelo grupo de servidores do mundo, os
obreiros. Eles procuram atuar em silêncio, mas muitos deles, por for-
ça de suas tarefas e missões, estão se revelando ao mundo para que a
humanidade possa mais facilmente chegar também à Hierarquia Oculta e
verificar sua existência, e como é atuante dentro de cada ciclo ou era.

Está planejado que a Grande Hierarquia Oculta se
exteriorizará no mundo físico, mas para isso os “Novos Princípios
da Vida” precisam estar fundamentados dentro de todos aqueles
que serão os elementos fundadores de uma Nova Humanidade e de
uma Nova Civilização.

Muitos obreiros reencarnaram e estão agindo em todos os seto-
res da vida para trazerem as novas idéias aquarianas ao dia-a-dia das
vidas humanas.

Se olhardes bem a atuação de muitos líderes, nos mais diversos
setores da existência humana, começareis a perceber que por trás deles
está a mão dos Mestres Ocultos, orientando suas palavras, suas ações e
suas vidas. Muitos deles ainda são inconscientes ou semiconscientes,
mas autênticos veículos da Hierarquia Oculta. Na continuação do de-
senvolvimento espiritual e no cumprimento de suas tarefas e missões,
todos se tornarão completamente conscientes dos trabalhos da Hierar-
quia.

Só uma grande transformação é capaz de elevar a vida neste
planeta novamente para Princípios de amor universal, de justiça, de
harmonia e equilíbrio, de uma autêntica fraternidade viva onde todos
servirão todos; por isso, todos serão também servidos. Onde não exis-
tirão nem ricos nem pobres, pois o dinheiro passará a ser um mero
instrumento de realização para servir e não para a especulação egoísta
que hoje impera no mundo.

Quando o ser humano expandir a sua consciência, fizer a sua
religação espiritual com sua alma e relembrar-se de suas existências
passadas; quando verificar por si mesmo que a morte nada mais é do
que um portal de passagem para outra dimensão da consciência e que
a vida é eterna; quando compreender que um simples corpo físico não
passa de um veículo de manifestação de um corpo divino, a alma, e
que está aqui de passagem numa peregrinação eterna, aí todos os ape-
gos desaparecerão a cobiça e a ganância passarão a ser uma doença e
todos os aspectos financeiros do mundo sofrerão uma enorme trans-
formação, uma vez que ninguém desejará explorar em proveito pesso-
al os outros, porque saberá das conseqüências karmáticas de seus atos
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no futuro, para a sua evolução espiritual.
Já pensastes se o ladrão e o assassino tivessem consciência de

que seus atos causariam reações muito graves nas suas vidas futuras,
de sofrimentos árduos, tomando-as muito difíceis?

Já pensastes se os gananciosos tivessem consciência de que seus
atos os transformam em mendigos numa vida futura?

Já pensastes se os escravizadores da vida tivessem consciência
das deficiências dos seus corpos físicos futuros, seriamente compro-
metidos em conseqüência de suas ações presentes?

Desde metade do século passado, grupos de obreiros vêm traba-
lhando lentamente para que o ser humano comece a aceitar e a enten-
der que a morte é um simples portal para outro plano, outro mundo,
outra dimensão. Que a encarnação não é uma especulação filosófica, e
sim uma realidade da vida universal. E que, pelos próprios erros do
passado, os seres humanos bloquearam os canais psíquicos e mentais
que podem transportá-los para outro plano da vida universal, e que
esses canais espirituais estão aos poucos sendo desbloqueados; daí
que, cada vez mais, existem seres humanos tendo recordações,
revivências, sonhos e revelações de suas existências passadas.

As linhas espíritas, principalmente, dedicam-se muito à ação de
transmitir para a humanidade as provas reais da continuação da vida
além da vida física. Também estes movimentos espíritas estão em pro-
cesso de mudança e renovação; por isso, já começam a surgir novos
grupos que conseguiram desvencilhar-se das amarras de conceitos
ultrapassados, de rituais que nada têm a ver com a realidade da vida
presente, continuando o trabalho com aqueles seres que também se en-
contram de passagem pelo mundo astral e que lá estão servindo como
pontes entre os planos sutis e o mais denso, que é o mundo físico.

A própria ciência oficial está dando os primeiros passos no estu-
do da vida além da vida física.

Os “Trabalhadores da Luz” estão em todos os planos, agindo
sintonizados com os grandes princípios da Vida Universal, com a uni-
dade, com a Luz Maior e com aqueles Seres de Luz, os Mestres, para
que o Grande Plano seja implantado na Terra, e assim Novos Princípi-
os da Vida possam surgir e as existências humanas terem a paz interna
e externa, levando a todos o direito de realmente serem felizes e vive-
rem eternamente suas existências.

O foco direcionador da vontade está mudando das personalida-
des para as almas: é uma mudança de cento e oitenta graus. Muitos já
fizeram esta mudança, e hoje são seres humanos completamente dife-
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rentes, onde seus valores reais são os espirituais e não mais os mate-
riais. Vemos, a cada dia que passa, surgirem mais pessoas com esta
mudança fundamental processada. Então, elas hoje buscam novos
princípios, novos modos de viver, baseados sempre na sua voz inter-
na e não mais nos seus desejos, vícios e paixões.

Muitos estão buscando na natureza uma volta às origens, fun-
dando até comunidades de vida alternativa, onde possam unir-se àque-
les que já iniciaram a sua transformação interna.

A Hierarquia Oculta está vigilante, observando, deixando que
cada um encontre seu próprio caminho interior, ajudando muitos atra-
vés da intuição, dos sonhos ou através dos canais espirituais que al-
guns dos discípulos tenham desobstruído, e assim fazendo fluir atra-
vés deles não só as energias que eles precisam, como também os no-
vos ensinamentos aquarianos necessários a uma vida humana melhor.
Porque são eles que acelerarão o processo de desenvolvimento espiri-
tual que hoje está em curso, onde os Novos Princípios da Vida se fun-
damentarão para que a Nova Humanidade surja, quando as existências
humanas estarão voltadas para a vida infinita e não mais para a vida
finita, que muitos julgam ser o resumo de tudo.

Almas velhas, mestres e discípulos, estejam encarnados ou
desencarnados, estão muito ativos em todas as nações do mundo, atu-
ando independentemente das religiões, das crenças pessoais ou dos
sistemas políticos. Atuam da alma para a personalidade para que o ser
humano tenha uma mente universal, e esta possa ter como instrumento
um cérebro humano mais desenvolvido, e não, como hoje acontece ao
ser humano médio, que só utiliza três a seis por centro da capacidade
cerebral.  Isto significa que o homem desconhece seu próprio corpo e
que não o desenvolveu porque está voltado para princípios externos e
não internos. Em todos os tempos, sempre foi ensinado que o corpo do
ser humano é um micro-universo onde residem todos os atributos e
poderes do macro-universo. Mas este procedimento foi esquecido pela
presente humanidade e as religiões e organizações espirituais não es-
tão muito interessadas em explorar e desenvolver este micro-universo
que reside dentro de cada um, uma vez que, quando isto acontecer,
elas perderão todo o poder sobre o ser humano, pois este verificará que
foi iludido e escravizado por sistemas mais baseados na ilusão do que
numa espiritualidade verdadeira, formados pelas personalidades defeitu-
osas dos homens; por isso, sistemas imperfeitos que nunca poderão levar
alguém à Liberdade Real.

Estas máscaras ilusórias, que ainda encobrem as religiões, sei-
tas e organizações, tanto políticas como místico-espiritualistas, cairão
por terra para que surja a verdadeira religião una, que é a verdade
real, posto que “não existe religião superior à verdade”. Esta vos liber-
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tará e vos elevará ao Reino da Luz, ao Reino de Deus, como as escri-
turas antigas tanto falam.

Este é o momento em que cada um necessita voltar-se para dentro
de si mesmo, na busca de seu próprio Mestre interno e, através da
ajuda de um Mestre externo, redescobrir internamente o seu verda-
deiro caminho e as suas tarefas e missões espirituais. Os Mestres Ocul-
tos, os Mestres de Sabedoria da teosofia, ou como outras correntes
espiritualistas os chamam, Mestres Ascensionados, na verdade vários
rótulos para designar Seres de Luz que atingiram a iluminação e que
são, na realidade, irmãos mais velhos, também estão evoluindo como
todos nós. Todos somos discípulos e mestres ao mesmo tempo, por-
que todos aprendemos e servimos uns aos outros. Somos vossos ir-
mãos mais velhos e, por isso, já percorremos os caminhos do mundo
que hoje percorreis na vida física. Por grande amor à humanidade,
colocamos nossa experiência e nossa sabedoria a serviço da evolução
planetária; assim, também podemos evoluir e continuar nossa peregri-
nação através dos caminhos universais das estrelas, da Luz.

Todos podem ter acesso a estes irmãos mais velhos – basta que
desenvolvam as condições mentais, psíquicas e da consciência-senti-
mento necessárias para entrarem em comunhão e sintonização conosco.
Assim, o desenvolvimento espiritual é muito importante para a etapa
que a humanidade está atravessando; por isso, novos métodos de de-
senvolvimento espiritual estão surgindo e a “Sabedoria Arcana” está
voltando para ajudar, sem vincular ou obrigar alguém a ser seu servi-
çal. Este tempo acabou, a hora é de libertação e ela em si traz muita
responsabilidade para todos e para as evoluções dos outros e do pró-
prio planeta.

12.9.1990
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“Todos os degraus são necessários para percorrer a
 escada. Os vícios dos homens se convertem em degraus da

escada, um a um, à proporção que vão sendo dominados.
As virtudes do homem são, em verdade, degraus

 necessários, dos quais se não pode prescindir de modo
algum. Entretanto, ainda que criem uma bela atmosfera e

 futuro feliz, são inúteis, se estão isolados. A natureza toda
do homem deve ser sabiamente empregada por aquele

 que deseja entrar no caminho. Cada homem é
 absolutamente para si mesmo o caminho,

 a verdade e a vida. Isto, porém, o é só quando domina
firmemente toda a sua individualidade, e quando, pela

energia de sua acordada espiritualidade, reconhece que
esta individualidade não é ele mesmo, mas aquela coisa que ele criou

trabalhosamente para seu uso e por cujo meio se propõe,
 à proporção que o seu crescimento desenvolve lentamente

a sua inteligência, alcançar a vida além da individualidade.
Quando sabe que para isto existe a sua assombrosa vida

complexa e separada, então, em verdade, e só então, se
 acha no caminho. Busca-o submergindo nas misteriosas e

esplêndidas profundidades do mais íntimo do seu ser.”

“Luz no Caminho” – Mabel Collins



210



211

MENSAGEM XXVI
A GRANDE EXPURGAÇÃO MUNDIAL
A humanidade vive nos dias de hoje uma grande purificação

atingindo todos os níveis e setores da vida. Esta expurgação vem se
realizando primeiro nos níveis internos, iniciando no Mundo Mental,
depois avançando rapidamente para o Mundo Astral, também motiva-
do pela descida do Senhor Cristo-Maitreya em direção ao Mundo
Humano.

Esta grande onda de purificação e transformação independe da
vontade dos homens, dos Mestres, dos Seres Angélicos ou dos Pode-
res Superiores Planetários ou Solares. Ela faz parte do eterno ciclo da
evolução universal e todos os seres, todos os astros e todas as coisas
estão inseridos no mesmo.

As religiões e os sistemas político-econômicos vêm dirigindo a
Terra e a humanidade, retardando esta marcha evolutiva, conduzindo
os povos para jogos de sedução, prometendo levar todos para o céu,
mas na realidade sempre os conduziram para o inferno.

Dentro do ciclo aquariano, muitos outros pequenos e grandes
ciclos convergem, movimentam milhares de energias que estão expur-
gando tudo aquilo que bloqueava o curso natural da evolução de todos os
seres no planeta; por isso, estão dinamizando a própria evolução e alteran-
do por completo os modos de viver e de ser do homem.

Para muitos, esta visão, assim como muitas das informações que
transmitimos ao longo desta obra, pode parecer pura utopia. Mas se
estudardes as novas idéias, os novos ensinamentos aquarianos, as no-
vas parcelas da verdade, que muitos obreiros transmitiram à humani-
dade, verificareis que quase sempre foram classificadas de utópicas e
de revolucionárias; no entanto, modificaram o mundo.

Para as classes dominantes, tanto religiosas como político-eco-
nômicas, tanto no passado da história como nos dias atuais, é mais
conveniente fazer esta classificação. Quem exerce o poder pela força
não quer largar o poder; então, em nome de um deus fantasioso que
nunca deixou de escravizar e dominar povos, ou em nome de um par-
tido político que usurpou a vontade interior das mentes, consciências e
almas dos povos, conduz todos para a miséria, a fome, a escravidão e
injustiças em todos os escalões da vida.
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Talvez para muitos estas nossas palavras choquem, mas não
podeis mais ser cegos querendo guiar outros cegos. Não há pior
escravo do que aquele que não quer ver a verdade, a realidade da vida
e da evolução.

Existem elos que vos aprisionam, muitos deles milenares; estão
enraizados até no DNA, nos códigos genéticos, fazendo da cegueira
espiritual, da escravidão política-econômica-religiosa uma coisa nor-
mal nas vidas humanas. Quem nasceu escravo acha que a vida (e a
evolução universal) é feita de escravos e senhores. Não! Não! Nunca
foi, não é e nunca será!

Os seres humanos estão habituados a viver prisioneiros, escra-
vos de alguma coisa, e quando falamos numa liberdade que nunca ti-
veram, muitos têm dificuldades em nos ouvir. Muitos obreiros sacrifi-
caram-se doando até as suas próprias vidas humanas para ensinarem
o caminho para a verdadeira liberdade. Foram classificados de lou-
cos, hereges, foram mortos, chamados também de possuídos por for-
ças satânicas, e isto porque queriam ajudar a que todos fossem livres
e atingissem a Verdade e a Luz, não a verdade dos homens e de seus
livros sagrados, mas sim a verdade que liberta, a verdade universal, a
verdade que Cristo falou. A liberdade cósmica não é monopólio de
ninguém, nem muito menos de religiões e organizações, sejam elas
místico-espiritualistas ou político-econômicas.

Faz lembrar aquela história do homem das cavernas antes de
descobrir a existência do fogo e que, quando o viu pela primeira vez
assustou-se e fugiu com medo de que aquilo fosse obra das “forças
diabólicas”. Com tristeza constatamos que a religião católica usou este
mesmo método durante centenas de anos, para criar medo nas mentes
dos homens e os ameaçar com “o fogo do inferno” se eles não fizes-
sem aquilo que a igreja queria.81

A humanidade como um todo, o próprio planeta, está entrando
num novo ciclo de vida, onde um dos princípios fundamentais que é –
a liberdade – uma conquista real de todos, não de alguns que se acham
privilegiados por terem muitos bens materiais ou acesso fácil ao “poder

81 Nos dias de hoje (janeiro.1998) outras religiões e igrejas estão usando dos mesmos
métodos apontando forças satânicas por todos os lados, tudo para criar medos, confu-
sões, e assim, controlar as vidas e as mentes de seus seguidores. As palavras: esotérico,
aquários, nova era, Saint Germain, entre outras, fazem parte de uma lista negra em
algumas seitas. O velho “Índex” (Index Librorum Prohibitorum) da igreja católica
voltou de outra forma e com outros algozes; isto só pode vir de mentes ainda infantis,
pouco desenvolvidas, que teimam em  impor um poder castrador, não permitindo que
mentes, consciências e almas cresçam, se tornem adultas e sigam rumo à verdade
que reside na alma de cada um, para que todos se tornem verdadeiramente livres.
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humano”. Em todos os tempos, os obreiros afirmaram que os bens mate-
riais muitas vezes não significam liberdade, e sim escravidão.

Não queremos dizer que deveis relegar os bens materiais.  Não!
Nada existe de errado em possuí-los, desde que não escravizem nem
levem outros a serem escravos. Os bens materiais devem ser adminis-
trados para ajudar a libertar todos, para que os seres humanos tenham
paz, felicidade, justiça, educação, saúde, moradia e alimentação, para
melhor poderem evoluir e ajudar os outros a evoluírem, e nunca subju-
gar ou escravizar quem quer que seja.

“Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”,82 palavras
de Cristo. Será que já sois livres? Será que já conheceis a verdade? E
que verdade?

Para muitos, as respostas serão afirmativas; para outros, mais
conscientes das suas próprias realidades, não serão, e para os indeci-
sos, nem serão afirmativas nem negativas, simplesmente não sabem.

Analisemos melhor esta questão que é importante para os dias
de hoje e para todos vós.

Se realmente conhecêsseis a verdade, não a verdade dos livros
que sempre estará limitada às suas páginas ou às interpretações pesso-
ais de cada um, mas a verdade que transforma, que eleva, que liberta,
que ilumina, então já teríeis atingido a iluminação, seríeis humana-
mente perfeitos, Mestres de Luz e com uma grande sabedoria em vári-
os níveis, planos, mundos e dimensões, o que não sois.

Para serdes livres, as vossas almas têm de ser livres, e elas não
são. Elas são prisioneiras das mentes confusas, das personalidades
conflituosas, dos corpos mais densos, e assim não conseguem cami-
nhar conscientemente por outros mundos e dimensões universais. Se
realmente fôsseis livres, vossas mentes não seriam prisioneiras dos
vossos cérebros, e assim poderiam viajar, transportarem-se a outros
planos e dimensões, ir aos Templos Ocultos, às Escolas de Sabedoria,
em outros planos e dimensões que são dirigidos pelos próprios Mes-
tres da Sabedoria ou Ascensionados, a fim de aprenderem, desenvol-
verem-se e mais rapidamente evoluírem.

Se realmente fôsseis livres, não seríeis presas fáceis dos vícios,
das formas escravizantes que habitam fartamente o mundo físico e que
a todo instante vos seduzem para continuardes estagnados, na ilusão
de que conheceis a verdade, de que sois livres.  Na realidade, ao olhar-
mos a humanidade, do espiritual para o material, de uma dimensão
superior para a limitadíssima terceira dimensão, verificamos que sois

82 Bíblia, São João 8:32.
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prisioneiros de vossos corpos mais densos, de vossos cérebros, de
vossos hábitos, de vossas maneiras de viver e de ver a vida, prisionei-
ros de vós próprios e do próprio planeta.

Pode parecer dramático, mas não o é, faz parte do vosso pro-
cesso, do vosso aprendizado, do nível em que vos encontrais. Mas
está chegando o momento em que, realmente, tereis de ser livres!
Para isso, precisais lutar contra tudo o que aprisione, tudo que não
vos permita ser realmente livres e Filhos da Luz, Filhos do Altíssimo!

Se acreditais que Deus Pai Criador está dentro de vós, que sois
“feitos à Sua imagem e semelhança”, como o livro sagrado ensina,
então jamais um Pai que sinta-se um verdadeiro Pai, que ame realmen-
te seus filhos quer que eles sejam escravos e que vivam eternamente
na escravidão.

O Grande Pai Criador não fez seus filhos escravos, nem criou
um mundo de escravidão; fostes vós que vos deixastes aprisionar pelas
“forças de sedução”, pelas “forças de cristalização”, que têm manipu-
lado e comandado as vossas vidas. Assim, a terra exterior acabou por
ser uma extensão da terra interior que está dentro de cada um.

Este é o momento em que cada um precisa voltar-se para dentro
de si próprio na busca da sua verdadeira “Paternidade Cósmica”, en-
contrar seu verdadeiro “Pai Universal” e unificar-se com Ele, para
que Ele, através de seus filhos espirituais, possa ensinar e ajudar a
Terra e a humanidade a conquistarem sua verdadeira liberdade, tendo
paz, luz e sabedoria, onde o amor e a fraternidade universal serão
elos eternos que elevarão constantemente todos para oitavas superio-
res nos eternos ciclos da evolução cósmica.

Os elementos que compõem a Terra também compõem vossos
corpos; assim, o planeta empresta seus elementos básicos para que
cada um tenha um corpo para poder evoluir. Quando estes elementos
voltam às suas origens, retomam à terra depois da morte dos corpos
físicos, os elementos ou vão carregados com energias positivas ou com
negativas, e são assimilados pela própria terra. Por este motivo, disse-
mos acima que a terra interior influencia a terra exterior; daí, assim
como a vossa habitação sempre reflete o vosso interior, o planeta re-
flete o estado interior de seus habitantes. Então, para mudar o tipo de
vida que hoje se encontra no planeta, fatalmente há que se mudar a
vida interior de todos os seus habitantes; mudando a terra interior,
mudará também a terra exterior.

Só poderá existir liberdade, paz, justiça em todos os níveis, amor,
fraternidade, sabedoria e luz em todos os recantos do planeta, quando
tudo isto estiver dentro de todos os seus habitantes.
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Daí a importância das grandes transformações interiores que
estão ocorrendo no ser humano. Todos os Seres de Luz ajudam o ser
humano a sublimar-se, a transformar-se, a ser livre e iluminado.
Estamos passando todas estas informações para que todos possam ga-
nhar uma maior compreensão e consciência da importância que cada
um representa para a evolução do planeta, bem como da humanida-
de.

O futuro sempre se constrói no presente, assim como o presen-
te é sempre o resultado do passado. Então, o que estais esperando
para construir o futuro?

Sereis amanhã frutos do que hoje fizerdes. Tereis um amanhã
mediante o que hoje fizerdes. Porque o ciclo das encarnações vos atrairá
de novo para o mundo físico, até aprenderdes a ser livres, justos, amo-
rosos e viverdes com sabedoria para com todos.

O que nós queremos é que realmente sejais livres e tenhais no
futuro um mundo e vidas de muito amor, muita felicidade e paz, um
mundo onde exista liberdade e justiça de verdade, onde o homem sin-
ta-se realizado e compreenda que todos os seres que evoluem na Ter-
ra, seja qual for seu caminho externo, fazem parte de uma Grande
Família Espiritual e, como tais, devem agir sempre no sentido de
fraternalmente se ajudarem mutuamente, sem nenhuma intenção de
tirar proveito pessoal dos outros ou das situações, nem muito menos
de colaborar com nada que contribua para levar alguém a ser escravo
de quem quer que seja.

22.9.1992
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“Não existe um único estado de consciência ou uma
 única condição da vida em que seja impossível a

 um homem funcionar como um filho de Deus.
 Não há um só departamento da vida, um único

 campo de expressão, nenhum embate de
responsabilidade, nenhum uso do aspecto físico,

 em que a alma não possa desempenhar o papel de
 fator dominante para todas as coisas serem feitas

 verdadeiramente para a glória de Deus. Mas a alma
 tem que controlar, e não a natureza inferior.”

“Os Trabalhos de Hércules” – Alice A. Bailey
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MENSAGEM XXVII
OS FILHOS DA LUZ

A humanidade espiritualmente saiu fora do seu caminho, aque-
le, através do qual, na infinita espiral evolutiva, a cada volta ascende a
uma oitava acima, levando cada um de retorno ao Reino da Luz para
que todos possam receber sua eterna herança divina, deixando de
andar pelos “caminhos das trevas”. Todos os seres humanos são Fi-
lhos da Luz e, como tais, têm o dever e a obrigação de converterem as
trevas em luz, a ignorância em sabedoria, o ódio em amor, a guerra em
paz, a injustiça em justiça divina, para que todos recebam sua herança
divina, e retornem também à casa do Divino Pai-Mãe, como seus legí-
timos Filhos da Luz.

A velha e lendária Atlântida, um dia sairá das lendas e dos mitos
para tomar-se uma realidade viva do passado. Suas civilizações lega-
ram à humanidade muitos dos conhecimentos que hoje possui, bem como
uma estrutura física-psíquica-mental que todos mantêm. Naqueles tem-
pos, onde os homens e os deuses conviviam juntos, esses “Titãs do espírito
divino” ensinavam aos homens os mais diversos aspectos da vida. Indica-
vam a todos como deviam comportar-se e aperfeiçoar-se para que as vir-
tudes do espírito, da alma, da mente e do corpo surgissem e se desenvol-
vessem, para que pudessem ter a consciência de que são legítimos Filhos
da Luz, com mentes criativas amplamente desenvolvidas, para poderem
retomar ao Reino da Luz, de onde um dia todos saíram.

Todos são Filhos da Luz, mas a grande maioria ainda inconsci-
ente, com uma mente ainda nos primórdios do seu desenvolvimento,
perdeu a noção completa de onde veio, para onde vai, o que faz, o que
tem que fazer na Terra e qual é a sua verdadeira origem.

Grandes erros evolutivos, a partir de determinado período da
Atlântida, o ser humano começou a cometer. Isto fez com que surgis-
sem muitos aspectos negativos no homem, como por exemplo, a con-
centração da vontade exageradamente na riqueza material, que aos
poucos foi tomando conta de todos. A cobiça, a ganância, o orgulho, a
raiva, o ódio e a sede de poder pessoal para subjugar e escravizar foi
aumentando cada vez mais. Os menos evoluídos tomaram conta das
rédeas na condução dos povos, os espiritualmente com menor capaci-
dade, através da força, levaram aqueles que espiritualmente deviam
estar no topo da hierarquia humana, à morte e à escravidão.
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As virtudes pararam de crescer, e essas delicadas flores espiri-
tuais foram aos poucos desaparecendo do mundo físico denso. A
sutilidade deu lugar à brutalidade, a beleza à rudeza, a sabedoria à
ignorância, a vida ao assassinato, a honestidade à desonestidade, a fi-
delidade à infidelidade, a felicidade à infelicidade. Os ensinamentos e
as energias espirituais começaram a ser utilizadas por alguns setores
da vida humana para escravizar em vez de agirem para espiritualizar,
libertar e fazer com que todos continuassem a sua ascensão ao longo
da espiral evolutiva, rumo ao Reino de Deus.83 Assim, ao fechar-se um
grande ciclo,84 a humanidade daquela época não ascendeu, mas sim
continuou seus ciclos de repetições, construiu seus labirintos circula-
res e até hoje se encontra dentro deles, com exceção de uma porcen-
tagem ainda reduzida da humanidade que conseguiu sair fora des-
sa roda sem fim de causas e efeitos, efeitos e causas. Estes são os
iniciados de todas as épocas, são os mestres e discípulos de todos
os povos que arduamente se sacrificaram, tentando parar essa roda
sem fim (a roda do karma contínuo), fazendo com que cada vez
mais um maior número de seres humanos ascenda a uma oitava
acima na sua espiral evolutiva.

Como a humanidade afastou-se do cultivo dessas delicadas flo-
res espirituais que são as virtudes, resolvendo seguir o caminho da
força, da brutalidade e da dor, esses grandes Titãs da Luz Divina, os
Deuses Maiores, os Divinos Obreiros Maiores do Divino Criador, o
Absoluto, afastaram-se temporariamente da Terra para deixar que o
homem aprendesse com seus próprios erros, e para que um dia Eles
pudessem retomar em outras condições. A Terra, com sua humanida-
de física, mergulhou no maior de seus abismos, a noite da alma surgiu,
o animal selvagem oculto dentro do homem e ainda não domado e
sublimado ficou totalmente solto, tomou conta da vida de todos os
povos. Em decorrência disto, a Terra teve de ser isolada da Confedera-
ção das Fraternidades Universais, pois estava atacada pelo vírus da
autodestruição. O homem da Terra tornou-se demasiado perigoso para
outros sistemas e foi isolado do contato consciente e inteligente com
outras formas de vida.

83 “Há um reino da alma chamado Reino de Deus, que é na realidade um outro reino
da natureza, um quinto reino. A entrada neste reino é um processo tão natural como
o foi a passagem da vida, elevando-se de um reino da natureza para outro, no proces-
so da evolução.”– “Do Intelecto à Intuição” – Alice A. Bailey.
84 Grande Ciclo, a Terra e a humanidade, na sua trajetória evolutiva, atravessam vári-
os ciclos. Há ciclos dentro de outros ciclos maiores, tudo obedecendo à Lei dos Ci-
clos em cada um deles, e se cumprem diversas etapas da “Grande Obra Divina”.
Cada vez que o sol transita pelos doze signos zodiacais, ele encerra um dos grandes
ciclos de aproximadamente de 25.992 anos.
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Hoje, gradualmente, parcelas cada vez maiores de seres huma-
nos, à mercê de um grande trabalho de espiritualização, buscam o au-
têntico desenvolvimento, a reabertura de seus canais espirituais de
comunicação com outros planos, mundos e dimensões superiores. Es-
tes estão podendo retornar aos contatos com outras formas de vida
mais inteligentes, mais espiritualizadas, que vivem em outros planos,
mundos e dimensões. São contatos que tendem a expandir-se continu-
amente e que durante o terceiro milênio serão comuns a todos os que
estiverem evoluindo na terra. O resgate atlanteano está principiando,
por todo o mundo e em todos os povos.

Se o ser humano meditar um pouco sobre o passado e o presen-
te, se olhar profundamente para os aspectos da vida e da evolução, se
conseguir pensar sem os dogmas e teorias sobre o que é a vida, chega-
rá à conclusão que o que hoje chama de viver não pode ser, de maneira
alguma, o que o Grande Criador construiu para todos.

Existiram civilizações no passado que seguiram as leis univer-
sais e foram grandes, ajudaram seus povos a se sublimarem e a evolu-
írem. Contudo, os erros, as transgressões à leis naturais têm levado os
seres humanos para os abismos de seus próprios erros. Não se pode
admitir que o homem, dotado de um .espírito divino, uma mente uni-
versal e uma vida eterna, continue dentro desses labirintos de erros,
que teime em viver na ignorância materialista, nas trevas. É aqui que a
humanidade está chegando, a uma grande transformação ou a uma
grande virada evolutiva que ocorrerá durante o ciclo aquariano, com a
consciência correta do verdadeiro viver.

Sim, custou muito, mas vemos despontar novamente, pouco a
pouco, o cultivo dessas delicadas flores das virtudes, plantadas nos
corações, mentes e almas de muitos seres humanos. Está se espalhan-
do pela Terra aquele perfume do amor e da fraternidade, da sabedoria,
da paz entre todos os povos, raças e crenças, onde as mais amplas
liberdades estão sendo conquistadas com muita harmonia e equilíbrio
para o bem de todos e não, como no passado, só de alguns.

O desabrochar destas novas flores espirituais será um passo de-
cisivo, onde uma parcela maior da humanidade levará a evolução da
Terra a ascender a um novo ciclo da espiral para uma oitava acima.

Os labirintos estão desaparecendo e os abismos sendo vencidos
pelas novas pontes. Muitos estão, finalmente, ascendendo na
espiritualidade de seus corações, sentimentos, mentes, almas e atitu-
des, espalhando novas cores e perfumes, onde o amor crístico está
sendo mais cultivado na natureza interna de cada ser.

Este trabalho hercúleo vem sendo construído por obreiros,
essa unidade fantástica de seres que, vivendo com a luz e para a
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85 Ver “Portal para a Eternidade” – Henrique Rosa.

Luz Divina, vêm favorecendo parcelas cada vez maiores da huma-
nidade a saírem do caminho da violência, do sofrimento, das in-
justiças, das trevas para seguirem o outro caminho, o da Luz, do
amor, da paz, da sabedoria, da harmonia, do equilíbrio e da
fraternidade universal.

Este tem sido o trabalho do Governo Oculto do Mundo, a união
dos Seres que conseguiram chegar ao Reino da Luz Divina na Terra e
que, com grande sacrifício, vencendo seus próprios abismos pessoais,
vêm formando escadas espirituais para tirar os homens dos abismos,
abrindo novos portais,85 por onde a humanidade possa sair de seus
labirintos individuais e coletivos. Construíram novas pontes para que
todos possam vencer seus próprios abismos e chegar ao topo da sua
própria montanha interna, ao Reino da Luz, ao Reino do Divino Pai-
Mãe, voltando a ser seus autênticos Filhos da Luz. Completamente
conscientes e com mentes e inteligências devidamente desenvolvidas,
poderão ajudá-Los a trazerem o Reino de Deus para a Terra. Os gran-
des Titãs da Luz Divina, os Deuses Maiores, estão aos poucos reto-
mando ao planeta, para ajudar na evolução de todos os seres que habi-
tam a Terra. Vamos, mais uma vez, ter a Sua preciosa colaboração
para continuarmos as Divinas Obras do Grande Criador.

Nestes últimos anos começaram a retomar à Terra alguns des-
ses Titãs, essas divindades que não são lendas nem mitos, são Seres
que atingiram sua união cósmica e divina; por isso, são chamados de
divindades. No passado foram chamados de Deuses, porque os povos
reconheciam nesses Seres os autênticos jardineiros do universo, os ver-
dadeiros mensageiros e arquitetos do Grande Criador Universal.

A seguir, falaremos um pouco do retorno dessas divindades
que muitos acham que são fantasias das mentes infantis da humani-
dade, o que é um grande erro. A sabedoria da humanidade lembra
que toda a lenda e mito têm uma base de verdade.

9.4.1993
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“Os Deuses esperam a reunião consciente da mente do
 homem com a Mente Universal. A humanidade acorda

 lentamente. Cegados pela matéria, através dos séculos,
 poucos homens perceberam até agora a Mente dentro da

substância, a Vida dentro da forma.
Em busca de poder e riquezas o homem tem

 percorrido toda a Terra, penetrado as florestas,
 escalando os picos e conquistando os desertos polares.
 Deixemo-lo, agora, buscar dentro da forma, escalar as

 alturas da sua própria consciência, penetrar
 profundidades, em busca daquela Força e Vida interiores,

 únicas pelas quais ele pode tornar-se forte em Vontade e
 espiritualmente enriquecido.

Aquele que assim abre sua vida e mente à Vida e Mente
Universais, subjacentes em todas as coisas, entrará

 em união com eles, e a esse os Deuses aparecerão.”

“O Reino dos Deuses” – Geoffrey Hodson
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MENSAGEM XXVIII
O RETORNO DOS DEUSES

Hoje, a humanidade tem a idéia e a convicção de um Deus úni-
co, o Grande Criador e Construtor de todo o universo, estrelas e
mundos, de todas as espécies de vida, ou como os maçons O cha-
mam, “O Grande Arquiteto do Universo”. Na índia chamam-no de
Brahma, o Supremo, o Absoluto, o Espírito Universal e Cósmico.
Esta idéia está correta, Ele é quem ordenou toda a Criação, através do
seu Verbo, para que todo o nosso universo e a vida fossem criados. E
foi através das divindades, os executores, seus diretos mensageiros e
arquitetos divinos, que “todas as obras foram criadas”, executadas
pelos Deuses Cósmicos, que se dividem em Deuses Maiores e Meno-
res relacionados com a formação da matéria, física, astral e mental,
ou seja, os mundos das formas onde o espírito e alma dos seres huma-
nos evoluem rumo ao Espírito Universal, ao Absoluto. O próprio es-
pírito é como uma célula viva desse corpo infinito do Grande Cria-
dor, de Brahma, por isso, todos são Filhos da Luz, pois Ele é energia
vibração-ritmo-movimento-som-luz-cor.

Se estudantes todos os povos e religiões que passaram pela Ter-
ra, encontrareis menção a um grande “panteão” de Deuses, cada um
executando uma função de acordo com o Grande Plano Divino, e to-
dos cumprindo as Leis Universais seguindo o Grande Maestro Cósmi-
co, que sabiamente rege a grande orquestra onde nós somos instru-
mentos para que as divinas melodias sejam tocadas, os sons divinos
reproduzidos, a Divina Criação continuar Suas Obras e o universo con-
tinuamente expandir-se.

É difícil encontrar palavras humanas para designar Seres que
estão muito acima em evolução daqueles outros, já por si muito evolu-
ídos, os Seres de Luz, os Mestres. Muitos Seres das Hierarquias
Angélicas mais elevadas, vistos pela vossa clarividência, surgem aos
vossos olhos espirituais e à vossa consciência superior como autênti-
cos Deuses, devido à sua sublime divindade de amor e sabedoria, von-
tade e inteligência, à sua irradiante beleza espiritual e à sua ação con-
tínua na ajuda à evolução de todos os seres e linhas evolutivas da Ter-
ra. Deste modo, aos olhos dos povos antigos e em muitos livros de
ocultismo e esoterismo, Eles aparecem como divindades, cuidando
para que os divinos sons e vibrações rítmicas sejam produzidos e as
divinas obras executadas a fim de que todos possam ter condições de
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evoluir, sendo conscientes daquilo que realmente são, Filhos da Luz,
trabalhando e servindo à Divina Luz para que as obras do Grande
Criador sejam executadas com muito amor e sabedoria, para o bene-
ficio da evolução do universo e de todos os seres.

“A filosofia oculta partilha do ponto de vista da Ciência de que
o universo consiste não apenas de matéria, mas de energia, e acres-
centa que o universo de força é o Reino dos Deuses.  Pois fundamen-
talmente estes Seres são diretores de forças universais, agentes da
energia do Logos, Seus engenheiros ou artífices no grande processo
criador, encarado como contínuo. A energia criadora é perpetuamen-
te vertida. Em sua marcha de sua fonte original até a manifestação
material como substância e forma física, ela passa pelos corpos e au-
ras dos Deuses. Durante o processo, ela é transformada, reduzida em
sua potência primordial. Assim os Deuses criadores são também trans-
formadores de energia.86

Incontáveis em seu número, inumeráveis em suas Ordens e graus,
os Deuses habitam os mundos superfisicos, cada Ordem executando
sua tarefa particular, cada qual possuindo poderes específicos e apre-
sentando uma aparência característica. O conjunto constitui uma linha
de seres em evolução, no presente seguindo uma senda evolucionária
paralela à do homem, e que com ele usa o planeta e Sistema Solar
como um campo de atividade e desenvolvimento.87

O Cosmos todo é guiado, controlado e animado por séries qua-
se infinitas de Hierarquias ou Seres sencientes, cada uma tendo uma
missão a cumprir e que, quer lhes demos um nome ou outro, que os
chamemos Dhyam-Chohans88 ou Anjos – são Mensageiros apenas
no sentido de que são os agentes das Leis Kármicas e Cósmicas.”

Os Deuses Menores vêm cuidando de muitos aspectos da evo-
lução nos cinco reinos89 estão muito relacionados com as Hierarquias
Angélicas e Energéticas. A humanidade finalmente amadurecendo,
gradualmente vai se tomando espiritualmente adulta e começa a che-

86`“O Reino dos Deuses” – Geoffrey Hodson.
87 “O Reino dos Deuses” – Geoffrey Hodson.
88 Dhyam-Chohans. “Os Senhores da Luz, os Devas ou deuses mais elevados. As
inteligências divinas encarregadas da superintendência do Kosmos. Filhos da sabe-
doria; Espíritos planetários, cujo agregado coletivo forma o Verbo manifestado do
Logos não-manifestado e constitui, ao mesmo ternpo, a Mente do Universo e sua Lei
imutável.” – “A Doutrina Secreta” – Helena P. Blavatsky.
89 Segundo o esoterismo, em relação ao homem atual existe cinco reinos ativos: o
mineral, o vegetal, o animal, o humano e o espiritual, este também chamado o da
alma, e mais dois, o do espírito e o divino.
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gar a um estágio evolutivo em que suas parcelas superiores da mente-
inteligência e alma-sentimento são mais utilizadas com o objetivo de
chegar a níveis mais sutis.

Os Deuses Maiores ou, como os chamamos, os Titãs da Luz
Divina, estão retornando à Terra, voltando a aproximar-se dos homens.
Hoje, algumas dessas divindades maiores já estão em contato com
muitas almas humanas, orientando-as, passando-lhes a sua fantástica
sabedoria e trazendo energias que ajudem a humanidade a entrar final-
mente no Reino dos Céus, no Reino de Deus, que começa dentro de
cada um90, em cada alma, em cada essência, em cada átomo.

O homem tem que atingir uma grande transformação espiritual
para chegar à Mente Divina91 e ao Divino Criador. Deste modo, execu-
tará as Divinas Obras, para a implantação do Reino da Luz Divina no
interior de cada ser humano e no planeta, para que todos retornem ao
convívio cósmico, onde todos os seres inteligentes que habitam o nos-
so universo visível e invisível vivem, evoluem e convivem em
fraternidade, onde todos se ajudam mutuamente como um todo, onde
o amor-sabedoria, a vontade e inteligência direcionam os espíritos,
almas, mentes e consciências para voltarmos ao Divino Reino de nos-
so Pai-Mãe Universal.

10.4.1993

90 “O reino do céu é um estado do ser interno e tereis que achá-lo dentro de vós”. – “A
Realidade Interna” – Paul Brunton.
91 “A fissão do núcleo do átomo, nestes últimos anos, é o sinal externo ou demonstra-
ção de que a humanidade abarcou a Mente Divina, e pode caminhar, agora, para
abarcar o amor ou a natureza atrativa da divindade.” – “Telepatia e o Veículo Etérico”
– Alice A. Bailey.
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“A mente humana não pode parar em nenhum ponto no
 seu caminho para o conhecimento. Parada significa

 morte, rigidez e decadência. Esta é a lei de toda
 vida e toda consciência.

 É a lei do espírito, donde flui a vida e a consciência.
Para o homem iluminado, entretanto, cuja

 consciência abrange o universo, para ele o
 universo torna-se o seu “corpo”, enquanto

 seu corpo físico torna-se a manifestação da Mente Univer-
sal, sua visão interior, uma expressão da mais

 alta realidade, e a sua palavra, uma expressão da verdade
eterna, um poder mântrico.

Aqui, o mistério do Corpo, da Palavra e da Mente
 encontra sua realização final e revela-se na sua

 verdadeira natureza: como os três planos da ação, nos
quais todos os eventos espirituais tomam lugar.”

“Fundamentos do Misticismo Tibetano” –
Lama Anagarika Govinda.
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MENSAGEM XXIX
A BATALHA FINAL

Ao longo das páginas desta obra temos procurado ajudar a ex-
pandir a vossa consciência, mente e compreensão, chamando a aten-
ção para aspectos muito profundos e transcendentes da vida e da evo-
lução. Transmitimos muitas informações que têm estado ocultas, para
que todos tenham uma consciência maior de que nunca estiveram sós,
de que Deus Criador e seus mensageiros, arquitetos e jardineiros, nunca
vos abandonaram. A grande maioria da humanidade é que, devido aos
seus próprios erros e transgressões às Leis Universais, ficou cega e
surda a nível espiritual, para os mundos superfísicos, e foi perdendo
aos poucos o contato consciente com esses mundos e com os seres
que habitam e evoluem neles.

Apesar de todos, ao longo de suas evoluções na Terra, passa-
rem por esses mundos sutis e neles permanecerem durante um perío-
do de tempo, variável de alma para alma, para depois voltarem à vida
física – quando retornam à matéria mais densa geralmente perdem a
memória da passagem por esses planos superiores ao físico, o que
fica no arquivo da memória da alma. A memória cerebral está despro-
vida destas informações e só possui os registros da vida de seu novo
corpo físico.

Não é nossa intenção transmitir um tratado sobre “O Governo
Oculto do Mundo ou o Trabalho da Hierarquia Oculta”, porque isso
seria muito difícil. O seu primeiro contato com o plano físico da Terra
e segundo seus arquivos, datam de dezoito milhões e meio de anos;
assim, torna-se quase impossível falar de todos os seus trabalhos e da
infinidade de Seres que serviram e servem em seus diversos departa-
mentos. Deste modo, damos um quadro abrangente, dentro do possí-
vel, daquilo que Eles têm feito nestes últimos cem anos, o que estão
fazendo e o que realizarão. Falamos também um pouco de outros Se-
res, que livros não relatam com precisão, muitos dos quais envoltos
em mistérios, e que são tão atuantes e importantes nas vossas vidas e
evoluções como o são os Mestres da Sabedoria ou Ascensionados, mais
ligados à linha humana de evolução.

Como os discípulos menos adiantados servem aos mais adianta-
dos, os Mestres Menores servem aos Mestres Maiores e estes servem
àqueles que são Divindades Menores. Estas servem às Divindades
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Maiores e, todos juntos, servimos ao Grande Criador, o Espírito Uni-
versal, o Absoluto. Portanto, cada um procura servir tanto àqueles
que estão abaixo como acima em evolução, ajudando tudo e todos
para que a Grande Obra ou o Grande Plano também seja cumprido na
Terra e em todos os seres que evoluem através dela.

Nada e ninguém está isolado, tudo parte de um mesmo Todo. A
Terra faz parte do Sistema Solar; este, por sua vez, faz parte de uma
Cadeia de sete Sistemas Solares, e estes fazem parte de uma cadeia
maior que pertence à nossa Galáxia.

A nossa Galáxia faz parte de cadeias infinitas de Galáxias que
formam uma Nebulosa, que nada mais é do que parte de outras infini-
tas Nebulosas maiores. Tudo está em todos e todos estão em Tudo.
Daí a frase muito conhecida nos meios esotéricos: “o Nada está no
Todo como o Todo está no Nada”. O micro está no macro assim
como o macro está no micro-universo.

A separação ou a divisão sempre é aparente. Acontece que os
sentidos humanos são limitados à matéria mais densa, os sentidos es-
pirituais ainda não estão satisfatoriamente desenvolvidos na humani-
dade em geral, e isto faz com que as informações da vida, da evolução
e do universo fiquem reduzidas a campos tão ínfimos e infelizmente
com distorções incríveis. Tudo isto contribui também para reforçar os
labirintos, levando todos a pensar que o universo e a vida resumem-se
ao “fundo dos abismos”.

É como a história da formiga que pensa que o universo se resu-
me no seu buraco e no espaço físico onde ela alcança comida, e que a
vida é aquilo que ela faz. Contudo, ela não tem condições de saber que
existem outros espaços geográficos e que a vida e o universo são mui-
to mais abrangentes e transcendentes do que ela possa imaginar. A
vida faz parte de um imenso universo; sem a vida não existe universo
e sem universo não existe vida; por isso, diz-se que a vida é eterna
como eterno é o universo.92

Hoje, ainda não podeis vislumbrar aspectos da vida universal
muito acima das vidas físicas, simplesmente pela limitação dos senti-
dos, das reduzidas capacidades psíquico-mentais que ainda tendes. Mas
na continuação da expansão do vosso sentimento, mente, compreen-
são, consciência e na união com o aspecto trino da alma, certamente os
horizontes se expandirão e a consciência da vida universal será muito
mais abrangente e transcendente do que aquela que hoje tendes.

92 “O universo é um homem em escala maior.” – Lao Tzé.
“O microcosmos é a reprodução do sistema solar em miniatura.”
“Tratado Sobre Fuego Cosmico” – Alice A. Bailey.
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Esta é uma das finalidades que H. R. e Eu temos neste nosso
trabalho: dotar-vos de informações corretas que permitam uma maior
reflexão e meditação sobre as mesmas.

Como Filhos de Deus, por isso, Filhos da Luz, visto que o Gran-
de Criador também é Luz, tendes todo o direito de conquistar a pró-
pria montanha interior, receber a Herança Divina de despertar o Deus
Interno e retomar ao Reino do Pai-Mãe que está dentro de vós, e tor-
narem-se também Seres de Luz, Mestres, mais tarde uma divindade
menor, depois maior. E isto não é um privilégio de alguns, são quali-
dades e virtudes que todos têm embutidas em seus espíritos, almas,
mentes e consciências, é tudo uma questão de desenvolvimento, su-
blimação, transformação e evolução espiritual.

Se pensardes que Deus Criador privilegia alguns de seus Filhos
em detrimento de outros, então Ele seria qualquer coisa, menos O Gran-
de Criador. Um verdadeiro pai ama todos os seus filhos e procura aju-
dar para que todos cresçam em “espírito e verdade” e que todos sejam
felizes, vivam vidas voltadas para o amor e sabedoria com muito equi-
líbrio, harmonia e paz, cada um ocupando o seu próprio grau evolutivo
alcançado.

As Divinas Hierarquias existem para administrar e coordenar as
energias e a sabedoria, desta forma, facilitam e ajudam todos os Filhos
de Deus Pai-Mãe a atingir, o mais rápido possível, níveis superiores da
vida e da evolução. Se Elas têm estado ocultas é porque a contínua
autodestruição dos seres humanos faz com que Elas se ocultassem aos
olhos da grande maioria, mas sempre estiveram, estão e estarão vigi-
lantes, não deixando que a destruição se generalize.

Como crianças, uma grande parcela da humanidade está passan-
do de sua idade infantil para a de adolescente, enquanto uma pequena
parcela está passando da adolescência para a maturidade. É devido ao
crescimento rápido desta pequena parcela que está se tornando possí-
vel para a Terra sair da cegueira espiritual a que foi submetida pelas
Leis Cósmicas, e poder voltar ao convívio com outros seus irmãos que
habitam outros mundos, outros sistemas solares e, com eles, melhor
ajudar a todos que estão evoluindo na Terra.

É um momento muito importante. Os erros atlanteanos e os co-
metidos por outras civilizações que sucederam estão chegando ao seu
ciclo final, um outro grande ciclo está começando e aquela herança
espiritual que foi conquistada pela raça atlanteana, preservada das
mentes destruidoras e dos menos evoluídos espiritualmente, está reto-
mando à humanidade.

O medo está sendo vencido pela perseverança de alguns. Estes
estão saindo de seus abismos, conquistando a montanha interior, recu-



234

perando a espada e o escudo de luz libertadores, para vencerem os
“senhores das trevas” e implantarem o Reino da Luz na Terra, nova-
mente. Esta grande transformação, a reconstrução e a abertura dos
verdadeiros santuários, está gradualmente acontecendo nos dias de
hoje. Muitos são participantes dessa grande batalha, talvez ainda in-
conscientes em suas personalidades mas já despertos em suas almas.
Outros começam a transferir para seus cérebros humanos e seus santu-
ários este novo despertar da consciência superior, assumindo a mesma
luta, levando a Luz Divina a todos os santuários interiores para que
todos despertem para uma nova realidade da vida universal.

Os santuários interiores que “estamos procurando reconstruir
são uma morada para seres livres que dominam suas mentes e suas
emoções”.

Conforme nos diz Mouni Sadhu:
“O alicerce do santuário interior será assentado no dia exato

em que você se recusar a continuar praticando o mal, ou seja, apren-
der a fazer o bem.

O santuário em nós, quando edificado, significa que nosso es-
teio não mais está nas coisas visíveis e tangíveis, acessíveis aos nossos
sentidos. Significa que nossa melhor parte, a que consideramos como
a mais próxima de nossa Essência ou Eu, está em um outro mundo
mais feliz, mais puro, mais belo e real; devido à sua permanência com-
parativa, esse é um resultado de o termos edificado aplicando pureza,
harmonia interior e aquele elemento perene em nós, que se esconde
atrás de cada centelha de vida manifestada.”93

Lentamente, as Forças do Bem e da Luz agrupam-se para a
Grande Batalha Final, onde as trevas, a brutalidade, as injustiças, a
ignorância, a escravidão, em todos os sentidos, serão vencidas e var-
ridas para sempre da Terra. E como as profecias assinalam, uma nova
idade de ouro surgirá na Terra, o Reino de Deus-Pai, de Deus-Mãe e
Deus-Filho voltará a habitar os corações, mentes e almas de todos os
seus Filhos, e uma nova Idade de Luz, Amor e Sabedora surgirá.

Esta é a síntese das nossas mensagens, neste nosso trabalho.
Como um toque de clarins, chama todos os despertos Filhos da Luz a
se unirem, a se agruparem para a grande batalha final. Não estareis –
sós os generais e capitães já estão em seus postos, o Grande Plano está
bem diante deles, a estratégia traçada. Resta chamar todos para que a
Luz e o Bem vençam na Terra, porque houve época em que as trevas
e o mal foram os vencedores e esta é a derradeira batalha. Agora,

93 “Samadhi. A Supraconsciência do Futuro” – Mouni Sadhu.
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cada um tem que vencer primeiro a sua batalha interior, retirar de
dentro de si as trevas, não se deixando mais contaminar pelas forças
inferiores. Depois deve juntar-se ao Exército da Luz para, todos jun-
tos e unidos através do Amor Crístico, vencermos a grande batalha
final e implantarmos definitivamente “o quinto império” do Amor,
da Sabedoria, da Luz, da Harmonia, do Equilíbrio, da Liberdade e
Fraternidade, da Justiça Divina, dentro e fora de todos os seres huma-
nos da Terra.

10.4.1993
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“A Hierarquia poderia ser definida como
 a totalidade daqueles filhos dos homens que não estão mais

centralizados na autoconsciência individualizada, mas
 que entraram numa compreensão mais ampla, aquela da
vida do grupo planetário. Há etapas nesta compreensão,

 elevando-se em todo o percurso, desde aquele tênue
 reconhecimento do grupo pelo discípulo probatório, até a

completa conscientização do grupo, da vida em Quem
 todas as formas têm um ser, a consciência do Logo

 planetário, aquele “Espírito perante o Trono” que se
manifesta através da forma de um planeta, como o homem

 se manifesta através da sua forma no reino humano.”

“Um Tratado Sobre Magia Branca”— Alice A. Bailey.
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 MENSAGEM XXX
O REAPARECIMENTO DO CRISTO

E A HIERARQUIA
Enquanto a humanidade se esquece do cultivo das virtudes, de

honrar os Princípios do Pai que se encontram em seu espírito, os
Princípios do Filho que estão na alma e os Princípios da Mãe que
estão nos seus corpos, um novo Avatar94 vem manifestar-se na Terra
para corrigir os erros dos homens, endireitar seus caminhos, dar-lhes
novos ensinamentos, ajudá-los a se libertarem dos labirintos que eles
próprios construíram, reabrir os olhos espirituais da alma e da mente
para que voltem a ver o verdadeiro caminho que está em seu interior.

Em todas as eras sempre foi assim e como Ele próprio disse que
viria, gradualmente Maitreya, O Cristo Solar, está voltando, aproxi-
mando-se dos mundos das formas onde os homens vivem.

Primeiro desceu para o mundo da forma mental, e isso fez com
que as mentes dos homens começassem a libertar-se de seus cérebros
limitados e bitolados. Estes, por sua vez, estão começando a despertar
aspectos novos e, aos poucos, abrindo novos canais mentais por onde
a mente e a inteligência superior estão surgindo num número cada vez
maior de pessoas.

Uma das Suas próximas missões é trazer para a Terra as Energi-
as do Cristo Solar, facilitar o despertar do Cristo Interno nos corações
e almas dos seres humanos. Desta forma, estes, juntamente com o
Cristo-Maitreya, conquistarão as Energias do Cristo Cósmico, que é
o fundamento e objetivo final da Sua próxima missão para que a Terra
retorno ao convívio consciente, pacífico, amoroso e fraternal com to-
dos os outros seres do universo.

A compreensão, a tolerância, a concórdia, a justiça, a paz, a har-
monia, o equilíbrio, a fraternidade, aspectos novos da liberdade entre
todos os povos estão surgindo em toda parte, bem diante de vossos olhos.

Isto deve-se à ação das novas energias Crísticas Trinas trazidas
pelo Cristo-Maitreya.

94 Avatar (sânscrito): quer dizer uma encamação divina voluntária, a vinda de um ser
de grande evolução para ajudar e instruir a humanidade.
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Em 1992, Ele deu outro passo em direção à humanidade, des-
cendo para o mundo das formas astrais. E neste momento, nesse pla-
no da evolução, grandes alterações estão se processando. Os mais
atentos e sensíveis começam a ver e a sentir os primeiros resultados
deste novo trabalho de Maitreya. Finalmente, o mundo astral das
emoções e desejos está sendo restaurado, purificado, deixará de ser
um mundo de expiação para se tornar, no decorrer do terceiro milê-
nio, um mundo de redenção e de ascensão.

O trabalho é árduo mas Maitreya conta com a ajuda dos verda-
deiros obreiros, que se encontram em tomo Dele, em todos os planos,
ajudando-O a fazer a maior revolução espiritual que este planeta ja-
mais viveu.

Um dia, ele descerá para o mundo das formas etéricas, que na
realidade é o vosso plano físico superior, pois a humanidade ainda se
encontra no mundo onde a matéria e as energias são as mais densas, o
plano físico inferior. Aquela parcela da humanidade que está se
espiritualizando, despertando o Filho (o Cristo Interno) em seus cora-
ções e almas, a vontade do Pai em suas mentes e o amor-inteligente da
Mãe, formando assim a sua unidade trina, está caminhando para que
seus corpos fiquem mais sutis, mais etéricos. É uma longa caminhada
para todos aqueles que caminham em direção “à Nova Terra e ao Novo
Céu”, e visam a implantar o Reino de Deus também em todos os pla-
nos da consciência deste sistema planetário.

O Cristo não vem para determinados grupos de eleitos, vem para
toda a humanidade, independentemente de religiões ou crenças, vem
para todos os que querem se redimir e ascender, juntamente com Ele,
a uma oitava acima na espiral evolutiva.

“É um sofisma crer, como acontece com alguns, que o principal
trabalho de Cristo será realizado por intermédio das igrejas ou das
religiões mundiais. Logicamente, trabalhará por meio delas, se as con-
dições o permitirem e se houver um núcleo vivente da verdadeira
espiritualidade dentro dessas instituições, ou, desde que sua súplica
invocadora seja suficientemente poderosa para chegar até Ele. Ele
empregará todo e qualquer canal95 pelo qual a consciência do homem
possa expandir-se e obter a correta orientação.

Tudo o que ilumine a mente dos homens, qualquer propaganda
que tenda a produzir corretas relações humanas, todos os modos de
adquirir verdadeiro conhecimento ou métodos para transmutar o co-
nhecimento em sabedoria e compreensão; tudo o que expanda a cons-
ciência da humanidade e os estados subumanos de percepção e sensi-

95 O negrito é nosso.
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bilidade; tudo aquilo que dissipe a miragem vã e a ilusão, destrua a
cristalização e modifique as condições estáticas, ficará dentro das ver-
dadeiras atividades da Hierarquia que Ele supervisiona. Cristo estará
restrito pela qualidade e dimensão da demanda invocadora da humani-
dade, e isto, por sua vez, estará condicionado pelo grau da evolução
alcançada.

O Cristo levantará a superestrutura da fraternidade entre os ho-
mens, porque as corretas relações humanas são uma expressão do
amor de Deus; elas constituirão a principal e a seguinte demonstra-
ção da divindade no homem. Hoje, em meio a este devastado, ca-
ótico e desditoso mundo, a humanidade tem uma nova oportuni-
dade de rechaçar a vida egoísta e materialista, para começar a per-
correr o Caminho Iluminado. No momento em que a humanidade
demonstre vontade de percorrê-lo, O Cristo virá; existem índices
de que os homens, na atualidade,96 estão aprendendo esta lição e
dando os primeiros e vacilantes passos naquele Caminho Ilumina-
do das corretas relações.

Quando da sua vinda anterior, disse: “Não vim para trazer paz,
mas espada”97. Isto será verdade especialmente durante os primeiros
dias de Seu advento. A espada que Ele empunha é a espada do Espíri-
to; é a que separa a verdadeira espiritualidade do materialismo. O prin-
cipal efeito de Sua aparição será demonstrar seguramente, em toda
parte que produz um espírito de inclusividade canalizado98 ou expres-
so através dele. Todos os que tratam de estabelecer corretas relações
humanas se unirão automaticamente a Ele, pertençam ou não a algu-
ma das grandes religiões mundiais. Todos aqueles que não fazem dis-
tinção fundamental nem real entre uma religião e outra, um homem e
outro homem e uma nação e outra nação, reunir-se-ão ao Seu redor.
Aqueles que personificam um espírito de exclusivismo e
separatividade, ficarão análoga e automaticamente a descoberto e se-
rão conhecidos pelo que são. A divisora espada do Espírito trará sem
ferir a revelação e indicará o primeiro passo a dar para a regeneração
humana.

Permanecendo como ponto focal do triângulo interno formado
pelo Buda, pelo Espírito da Paz e pelo Avatar da Síntese, a força que
emanará de Cristo será tão poderosa, que a diferença entre amor e
ódio, agressão e liberdade, cobiça e generosidade, por-se-á em evi-

96 “O Reaparecimento do Cristo” – Alice A. Bailey (a 1ª edição em inglês foi em
1948).
97 Mateus 10:34.
98 O itálico é nosso.
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dência ante os olhos e a mente de todos os homens, esclarecendo,
portanto, a distinção existente entre o bem e o mal.”99

Com a manifestação do Cristo-Maitreya e sua divina missão,
Ele vai tornar possível a exteriorização da hierarquia oculta; ela reto-
mará ao seio da humanidade, implantando-se gradualmente também em
todos os planos e mundos dimensionais que o planeta possui.

A Hierarquia Oculta, com todos os seus Mestres, Discípulos,
Seres Angélicos e Energéticos, espalhados por todas as nações da Ter-
ra, planos e mundos dimensionais, já há muito vem caminhando para
junto dos homens e buscando novos canais espirituais, por onde os
Seres de Luz que a compõem possam manifestar-se ensinar e adminis-
trar as energias Crísticas.100 Por isso, em todo o mundo começam a
despontar as novas sementes, novos canais da Hierarquia entre todos
os povos.

“A Hierarquia espiritual constantemente se tem aproximado da
humanidade, na medida em que o homem vai se tornando mais consci-
ente da divindade e mais apto para entrar em contato com o divino.

A Hierarquia e a humanidade começarão a trabalhar em com-
pleta unificação e união. Então, o Reino de Deus estará, em verdade e
realmente, ativo na Terra.

A humanidade invocará, portanto, o poder do Reino de Deus, a
Hierarquia; Esta responderá e, então, se realizarão os Planos de Deus
na Terra. A Hierarquia invocará, em uma volta mais elevada da espi-
ral, o “Centro onde a Vontade de Deus é conhecida”, invocando,
destarte, o Propósito de Deus. A Vontade de Deus será completada
pelo Amor e manifestada inteligentemente. Para isto a humanidade
está preparada, e por isso o mundo espera.”101

Após esta colocação, que não é nova, como podeis verificar na
citação que fizemos das palavras do Mestre Djwhal Khul a Alice Bailey,
não deveis admirar-vos se hoje está sendo cada vez mais fácil entrar
em comunicação consciente, através das vossas mentes (chakra
coronário) e corações (chakra cardíaco) com os Mestres, os Seres de

99 “O Reaparecimento do Cristo” – Alice A. Bailey.
100 “Se a palavra iniciação significa o processo de entrar em, então é verdade que a
humanidade está passando por uma verdadeira iniciação ao entrar na nova Era de
Aquário; então está submetida a essas energias e forças que derrubarão as barreiras
da separação e fundirão e mesclarão a consciência de todos os homens, a fim de
formar essa unidade que caracteriza a consciência crística.”
– “O Reaparecimento do Cristo” – Alice A. Bailey, o itálico é nosso.
101 “O Reaparecimento do Cristo” – Alice A. Bailey.
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Luz que administram a Hierarquia, o Governo Oculto do Mundo, as-
sim como o contato direto com o próprio Cristo-Maitreya começa a
ser cada vez mais comum. Não estamos falando das fantasias e das
comunicações falhas que abundam pelo mundo, fruto de insuficiente e
errada educação espiritual dos seres humanos que, por vezes, na ânsia
de um contato com os Mestres, ou para tirar “dividendos” pessoais,
acabam por entrar na fraude.

Tudo o que vem de um Ser de Luz, sempre reflete o amor crístico
e a fraternidade universal, se direciona para a libertação e elevação
espiritual da humanidade, rumo ao Espírito Universal, ao Absoluto, ao
Grande Criador Divino e não para dividir, subjugar, controlar ou es-
cravizar.

Muitos seres humanos estão passando por grandes transforma-
ções, expansões de sentimento, de sensibilidade, de consciência, de
mente, de alma e de vontade, e isto acontece em todas as nações. Os
canais da mente superior estão aos poucos se abrindo, revelando novos
planos e mundos da consciência superior, uma nova visão da vida, da
evolução e do universo dentro de muitos seres humanos.

“Quando o farol da mente penetra, com lentidão, nos aspectos
da mente divina, até agora não reconhecidos; quando despertam as
qualidades magnéticas do coração e respondem sensitivamente a am-
bos os aspectos, o homem torna-se capacitado para atuar nos novos
reinos de luz, amor e serviço, que estão em processo de desenvolvi-
mento. Então, é um iniciado.

Estes são os mistérios, dos quais se ocupará o Cristo. Sua reco-
nhecida Presença entre nós e a de Seus discípulos, fará com que pro-
gridam mais rapidamente do que até agora. O estímulo da Hierarquia
aumenta potentemente, e a Era de Aquário presenciará a aceitação da
grande Renúncia, por parte de tantos filhos dos homens, assinalando
que o esforço mundial será das mesmas proporções que o realizado
para educar coletivamente a humanidade, na Era de Peixes. O materi-
alismo, como princípio de massa, será rechaçado, e os grandes valo-
res espirituais assumirão um maior controle.

A civilização é o reflexo de alguma influência cíclica determi-
nada, que conduz as massas a uma iniciação. A cultura está
esotericamente relacionada com aqueles que, em qualquer era da civi-
lização, em forma especifica, cabalmente e com a consciência desper-
ta, penetram, mediante o esforço auto-iniciado, nos reinos interiores
da atividade mental, a que chamamos mundo criador. Estes são os
fatores responsáveis da civilização, em seu aspecto externo.

O reaparecimento do Cristo assinala uma relação mais estreita
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102 “O Reaparecimento do Cristo” – Alice A. Bailey.

entre os mundos internos e externos do pensamento. O mundo de
significados e o mundo de experiência se fundirão, oportunamente,
mediante o estímulo proporcionado pelo advento da Hierarquia e de
seu Guia, o Cristo. Um enorme acréscimo de compreensão e das
relações será o principal resultado.

Cristo, com as energias de amor e sabedoria fundidas, com a
ajuda do Avatar de Síntese e de Gautama Buda, e influenciado pelo
Espírito da Paz e Equilíbrio, poderá complementar e dirigir as energi-
as que produzirão a nova civilização do futuro. Aparecerá ante Seus
olhos a verdadeira ressurreição e a emancipação da humanidade da
pressão do materialismo.”102

É um momento muito importante para todas as almas que se
encontram na evolução da Terra, a volta de um Grande Avatar que
nos traz novas mensagens, ensinamentos e energias, implantando nas
mentes, consciências, sentimentos e almas, novos princípios de vida
para que possa surgir uma “Nova Terra e um “Novo Céu”, dentro e
fora de cada ser humano.

6.9.1993
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103 A mesma coisa que Obreiros.

“As forças progressivas lutam, unicamente, pelo novo e
 não tratam de conservar nenhuma das velhas formas;

 ainda que possam servir a algum propósito útil, sua
 enérgica repulsa a tudo o que pertença ao passado e à

energia destrutora que dirige contra tudo o que
 pertença ao velho regime, dificultam por igual os

 esforços da Hierarquia. A esperança reside nestas forças
progressivas, porém lhes falta, lamentavelmente, a

 habilidade para a ação, pois amam demasiado
 a destruição. O Novo Grupo de Servidores do Mundo103

se mantém firme no “Nobre Caminho do Meio “ (como Buda
o denominou) e trata de fazer desaparecer,

 sem violência, as formas caducas; de complementar o
 novo, e de restaurar o que demonstrou ser útil

 e proveitoso no passado, e que poderia construir
 o germe vivo na nova Criação.”

“O Reaparecimento do Cristo” – Alice A. Bailey
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MENSAGEM XXXI
A NOVA ORDEM MUNDIAL

Se olhardes a agitação que se processa no mundo humano, ape-
sar do “caos aparente” em que o homem se encontra, se olhardes para
a humanidade, com os olhos de um pai ou de uma mãe, analisando o
comportamento dos filhos quando estão passando pela adolescência,
conseguireis traçar um paralelo muito interessante.

O que se passa hoje (outubro.1993) no mundo é uma grande
transformação, onde os valores antigos não têm mais força para con-
duzir as nações. Os governantes buscam alternativas baseadas na jus-
tiça, na liberdade, na paz, na democracia que até aqui tem sido o único
modelo político que respeita as liberdades individuais e coletivas dos
povos. Sem um respeito pela liberdade de pensar, agir, falar, ouvir e
sentir, o homem não passará de um joguete nas mãos de uns poucos
que sempre se acharão os “donos da vida e da verdade”, pelo simples
fato de terem o poder pela força ou o poder pelo dinheiro.

O verdadeiro poder reside no espírito, que é uma célula do Grande
Corpo do Criador Universal. Este poder também está na alma que é
filha do espírito, e reside também no coração. Quando devidamente
desenvolvido, o chakra cardíaco expressa o Amor Crístico que está na
alma; por isso, o verdadeiro Cristo nunca poderá ser morto porque Ele,
em essência, é a alma de cada um. Assim como o espírito faz parte do
Grande Corpo do Deus único Criador, a alma de cada um é como uma
célula do Grande Corpo Místico do Cristo.

Uma Nova Ordem Mundial está surgindo, como a flor de lótus
nascendo no lodo, no fundo do lago, luta para chegar à sua superfície e
abrir suas belas pétalas ao Sol, como uma evocação ao Deus-Sol que
sustenta a vida neste planeta. A nova humanidade trará novos valores,
novos princípios baseados no Espírito da Verdade e na Alma Crística,
se deixará conduzir pelo coração-amor-mente-alma-Cristo em si mes-
mo, não nos Cristos dos altares e nos Cristos mortos e pregados na
cruz.

Já começam a ser visíveis estas grandes transformações em to-
dos os setores da vida humana. Aos poucos a compreensão, a liberda-
de democrática, a justiça, a fraternidade e o amor universal dão lugar
às armas, à violência, ao ódio, às injustiças, ao dogmatismo. Os seres
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104 “O Futuro é Agora” – J. Krishnamurti.

humanos estão, sem terem ainda uma plena consciência disso, dei-
xando-se conduzir pelo Amor Crístico em seus corações e não mais
pela intolerância de suas mentes ditas racionais. Não entendemos
como uma mente racional mata seus irmãos, deixa morrer de fome as
crianças e devasta a natureza externa e interna.

Krishnamurti disse que “O passado modela o presente. O pas-
sado está em ação agora, e o futuro é modelado pelo presente – modi-
ficado. As circunstâncias mudam, certos incidentes ocorrem, então o
passado é modificado, mudado, alterado, e o futuro é o que acontece
agora. Todo o tempo – o passado, o presente e o futuro – está contido
no agora. Isto se aplica à vida; não é apenas uma teoria. Se não hou-
ver nenhuma mudança agora, os senhores serão exatamente os mes-
mos que eram antes. A humanidade tem medo, mágoa, dor, ansieda-
de, lágrimas, insegurança, confusão. Mas estamos no mundo como
uma unidade. Se forem bem simples, profundamente simples, desco-
brirão algo extraordinário.”104

Não podeis perder a esperança e a fé numa vida mais justa,
mais equilibrada e harmonizada, onde a verdadeira paz interna estará
implantada em cada coração, mente e alma, onde todos têm os mes-
mos direitos e deveres, onde cada um vê seu semelhante como se fosse
seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, compreendendo que toda a
humanidade é uma “grande família” que perdeu a noção e consciência
de suas verdadeiras origens divinas. Tudo isto independe de religiões,
crenças, seitas ou sistemas humanos, sejam eles políticos, econômi-
cos, sociais, científicos, educacionais, místicos, espiritualistas ou mes-
mo esotéricos.

Este nosso trabalho reflete a ação do amor que existe entre mui-
tas almas, onde todos os que participaram fazem parte da Grande
Unidade, e na unidade os nomes são meros rótulos.  Neste nosso caso,
esta unidade de trabalho tem o rótulo de Henrique Rosa, nosso irmão e
companheiro; por isso, ele assina esta obra, responsabilizando-se pe-
rante os homens por tudo o que o conjunto dessa unidade produziu
para todos vós. Para H. R. não existem vaidades nem orgulhos, se as-
sim fosse, seria impossível este trabalho ter sido executado e chegado
a todos desta forma.

Quem sabe, um dia, serei eu quem estará numa função seme-
lhante à dele no mundo físico, e ele me ditando alguma obra; aí, serei
eu o responsável no mundo físico. Como muitas obras foram ditadas
desta forma, por “grupos unitários” de obreiros, não importam os no-
mes, os rótulos, o dele, o meu, o do Senhor Cristo-Maitreya, o do
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Akhenaton, que tanto nos ajudou, e muitos outros. Para nós, repito,
são rótulos para facilitar a compreensão e classificação nas vossas
mentes humanas. O que importa realmente para nós é aquilo que pas-
samos para todos nesta obra, principalmente aquilo que está oculto
nas entrelinhas para ser desvendado. O que importa para nós é po-
dermos contribuir para ajudar no desenvolvimento, evolução e no
desabrochar da vossa flor crística que reside na alma e no coração
espiritual de todos.

Muitas outras equipes unitárias de obreiros estão trabalhando
em todas as nações da Terra, nos mais variados planos. Muitas traba-
lhando silenciosamente para que possa surgir a Nova Humanidade, a
Nova Raça Dourada, a Nova Civilização, a Nova Ordem Mundial.
Outras, devido às suas missões, aparecendo perante o mundo humano.
Por isso, procurai abrir bem os vossos sentidos humanos e espirituais,
não vos deixeis prender às formas, aos rótulos, ao racional, que
julgais muito desenvolvido.  Deixai-vos orientar pela vossa Alma
Crística, que vos fala sempre através do coração, do chakra cardí-
aco, da intuição e do sentimento mais puro, mais profundo, e que
vem da alma. Deste modo, conseguireis também participar como
elementos ativos na Nova Ordem Mundial, sendo verdadeiros Obrei-
ros da Grande Obra Divina para a Nova Terra que está surgindo.

A humanidade está saindo da adolescência para tornar-se espi-
ritualmente adulta, responsável, para não mais permitir guerras, ódios,
ganâncias, misérias, injustiças e desequilíbrios em todas as formas da
vida humana, olhando para cada semelhante e vendo o reflexo do Gran-
de Deus Criador Universal, a essência crística em cada alma, vendo
em cada ser humano seu irmão e como tal, tendo o dever de ajudá-lo
naquilo que ele necessitar para a sua expansão espiritual e evolução
universal.

Está na hora de olhar para a natureza interna e externa e desco-
brir o reflexo do Reino de Deus, da Grande Obra do Criador Univer-
sal e sentir uma pequena parcela dessa Grande Obra, parte da unidade.
Os irmãos mais velhos, os Mestres, como os chamais, sempre orien-
taram e guiaram os povos de retorno ao Pai Criador. Unificados
numa Grande Hierarquia de Luz Divina Cósmica, constituem aqui-
lo que chamamos de o Governo Oculto do Mundo, respeitando
sempre todos os princípios de liberdade e individualidade, bem como
todas as Leis Universais que regem as vidas e evoluções de todos
os seres.

Procuramos nesta obra dar uma visão, a mais abrangente possí-
vel, do trabalho oculto, das almas que unificadas pela Luz, pela Von-
tade e Amor Divinos, formam os mais diversos “grupos unitários de
trabalho”. Os obreiros, cumprindo as mais diversas tarefas e missões
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em prol da evolução geral da humanidade e da Terra.
Procuramos sempre que possível simplificar e não dar um trata-

do que só alguns entenderiam. Ao longo das páginas deste livro, des-
crevemos esta ação dinâmica e positiva dos obreiros nos mais diversos
setores da vida, mas ao mesmo tempo procuramos ensinar e vos trans-
formar em obreiros consciêntes, para que o Cristo Vivo e o Deus Pre-
sente em vós consigam despontar, despertar e iluminar vossos santuá-
rios internos para serdes, com consciência, o verdadeiro Templo Vivo
da ação da Vontade Divina, do Amor Divino e da Luz Divina, ou seja,
serdes autênticos “Filhos Divinos”, para assim retomardes ao verda-
deiro Reino do Grande Pai e da Grande Mãe Universais, ajudando
vossos semelhantes, vossos irmãos espirituais, também no retorno ao
Divino Reino.

Terminamos este nosso trabalho espiritual com a invocação do
Mestre Djwhal Khul transmitido a Alice A. Bailey, como uma home-
nagem a estes dois Grandes Obreiros da Hierarquia Oculta.

INVOCAÇÃO À LUZ
Do ponto de Luz na Mente de Deus,

Flua luz às mentes dos homens;
Desça a Luz à Terra.

Do ponto de Amor no Coração de Deus,
Flua amor aos corações dos homens;

Volte Cristo à Terra.
Do centro onde a vontade de Deus é conhecida,

Guie o propósito as pequenas vontades dos homens;
O propósito que os Mestres conhecem e servem.

Do centro a que chamamos raça dos homens,
Cumpra-se o Plano de Amor e Luz
E mure-se a porta onde mora o mal.

Que a Luz, o Amor, e o Poder restabeleçam o
Plano na Terra.

Infelizmente, o seu vasto trabalho em prol da evolução da hu-
manidade não está devidamente divulgado e compreendido pelos se-
res humanos. Propositadamente encerramos com a invocação em uma
das suas obras, e precisamente aquela que fala da vinda do Cristo.

Esperamos que este nosso livro vos ajude a encontrar as energi-
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as Trinas Crísticas em vossa almas, para que todos consigam expan-
dir a mente, o sentimento e a consciência de que são Filhos do Divino
Pai-Mãe Universal e assim retomarem ao Divino Reino, de onde um
dia todos saíram.

Que a Luz do Cristo Interno brilhe na alma de todos vós.
Com todo o Amor Universal, vosso irmão mais velho,

Zanon
10.10.1993

Eras sobre eras se somem
No tempo que em eras vem

Ser descontente é ser homem
Que as forças cegas se domem

Pela visão que a alma tem!
E assim, passados os quatro
Tempos do ser que sonhou,

A terra será teatro
Do dia claro, que no atro
Da erma noite começou.

“Mensagem” – Fernando Pessoa105

105 Fernando Pessoa foi um teósofo e tradutor de algumas obras espiritualistas para
o português. Como exemplo: “Auxiliares Invisíveis” de C. W. Leabeater, edição de
1922 da Livraria Clássica Editora, Portugal. A inclusão deste seu inspirado poema a
fechar este livro, é como uma pequena homenagem a sua alma pelo seu trabalho, luta,
sacrifício e serviço ao Grande Plano Divino para a Terra. Onde ele estiver que perdoe a
incompreensão dos homens de sua época, acerca de sua riquíssima obra. Que sua alma
esteja mergulhada na Grande Luz Cósmica.

Henrique Rosa
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