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DEDICATÓRIA 
 
 
A verdadeira Força do ser humano é parte integrante da 
Substância de Luz universal e por ela é alimentada. Um 
ramo dessa Força é a Luz Violeta, disponível para ser 
aplicada pelas pessoas. 
 
O conhecimento desse fato estava acumulado há longas 
datas e agora novamente foi liberado, devendo contribuir 
para acelerar a Purificação de cada um, bem como das 
situações na Terra. Todos os exercícios que vos são 
dados, todas as nossas palavras e indicações, são 
destinadas a induzir as pessoas a aproveitar ainda mais as 
Forças de Luz e a incorporá-las em sua existência. 
 
Para isso, deverão contribuir também as páginas deste 
livro e damos nossa bênção a cada um que com elas 
quiser trabalhar, com todo o empenho, como Fonte de 
Força. 
 
 

SAINT GERMAIN 
 

em março de 1997 
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PREFÁCIO 
 
 
 
Desde eternidades, existe nas esferas espirituais a Ponte, 
que leva à Liberdade. Sempre existiram pessoas que 
dirigiram seus passos através da mesma - Iniciados - que 
haviam reconhecido o verdadeiro sentido da vida. Os 
acontecimentos de épocas passadas demonstram que o 
pequeno número das pessoas cônscias de sua 
responsabilidade não estava à altura de resistir ao assalto 
das forças negativas para destruir a Terra. Por isso, 
resolveram os dirigentes dos Reinos Evolutivos - os 
grandes filhos e filhas da Hierarquia Espiritual, preencher 
o pequeno, porém abençoado Planeta Terra com mais 
Luz. 
 
SANAT KUMARA, o Senhor de Vênus, há muito tempo 
havia se oferecido a vir à nossa Terra temporariamente, 
como dirigente e protetor, para nos ofertar sua Irradiação 
de perfeito Amor. Solicitou que seu sacrifício fosse 
aceito, até que a Luz própria da Terra fosse 
suficientemente forte para conservá-la no Universo. Em 
exílio voluntário, governou a partir de Shamballa, sede 
de seu Templo, que na Antigüidade existia, também, no 
plano físico. Atualmente, esse mais antigo Foco de Luz 
do Mundo pulsa no Reino Etérico, sobre o Deserto Gobi. 
 
Mestre JESUS tinha evoluído ao CRISTO. Todos nós 
amamos esse santo filho divino – e entretanto, até hoje 
não conseguimos seguí-lo. Antes e depois Dele, Mestres 
se comprometeram - como também os Mestres EL 
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MORYA e SAINT GERMAIN, a "coassumir" a 
responsabilidade pela continuidade da evolução terrestre 
e de seus habitantes. Sempre procuram emanações de 
vida, capazes de escutar suas indicações e propagar suas 
palavras. 
 
Arcanjos, Anjos e todos os Seres ascensionados e 
cósmicos formam a Grande Fraternidade Branca, que se 
esforça por encontrar cada vez mais pessoas receptivas, 
que ajudam a realizar o Plano Divino para a Terra. 
 
A Ponte para a Liberdade foi fundada em 1952, como 
sinal visível da união de pessoas com o Mundo 
Espiritual. 
 
A Ponte para a Liberdade não é nem uma agremiação 
religiosa, nem uma seita. O número dos alunos que 
querem aprender, cresce diariamente. 
 
Ela é praticada por pessoas que levam adiante sua Luz 
despertada. Elas servem àquelas emanações de vida que 
são animadas pelo mesmo desejo de Liberdade Divina 
para si e toda a vida neste Planeta. 

 
 

PAZ - LIBERDADE - AMOR e FRATERNIDADE 
 

são a ordem do momento. 
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EM UMA MENSAGEM É DITO: 
 
 

SAINT GERMAIN ESTÁ NA PONTE, QUE 
LEVA À ETERNA LIBERDADE 

 
- - - 

 
OS SEGUINTES ENSINAMENTOS DEVEM 

ILUMINAR ESSE CAMINHO AOS 
TRABALHADORES DA LUZ. 
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A NOVA ERA 
 
 
 
Liberdade é a ordem para a Nova Era. A humanidade 
precisa libertar-se das pressões que lhe foram impostas e, 
também, de suas próprias limitações. 
 
Entretanto, existe uma diferença daquilo que as pessoas 
geralmente entendem como Liberdade. A verdadeira 
Liberdade não significa que cada um possa fazer ou 
deixar de fazer o que quer. Verdadeira Liberdade tem 
parceria com disciplina e subordinação à autoridade 
divina. A palavra Liberdade multas vezes foi mal usada. 
Todas as revoluções na Terra realizaram-se sob o ideal da 
Liberdade. Entretanto essa Liberdade significa 
devassidão, discórdia e jamais poderá modificar o Mundo 
para o bem. Como qualquer outra virtude divina, a 
Liberdade começa no íntimo de cada pessoa... Liberdade 
significa libertar-se da vinculação com seu ser inferior. 
 
Deixai, pois, novamente explicar-vos o que significa 
aquilo que chamamos de Liberdade na Terra. Vemos essa 
Liberdade evidenciar-se sob o estandarte de um Ser 
Divino. Este Ser determinará as diretrizes para a 
construção de uma Ordem Divina no Mundo. A ele, que 
adquire suas elevadas forças dos Mundos de Luz e se 
tornou uno com a universal Força Divina, a ele podereis 
seguir. Ele possui o verdadeiro conhecimento. Aquilo 
que determinar, acontecerá para o bem de toda pessoa. 
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Certamente também aqui existem normas que precisam 
ser observadas. pois a convivência das pessoas assim o 
exige. Vós, Alunos da Luz, que já conheceis essas 
conexões, algum dia integrar-vos-eis em tal Mundo 
liberto. Os governos da Terra ainda estão muito longe de 
proporcionar Liberdade e Justiça às pessoas. Mesmo 
governos democráticos não o conseguem. Eles precisam 
submeter-se a muitos dados conflitantes. 
 
Entretanto, chegará o dia, tão ansiosamente esperado por 
vós. Um poderoso Ser Divino assumirá o domínio. Será 
um grande amoroso, com vasta visão e que saberá dar os 
passos certos. 
 
Esse momento não está muito longe, e podereis esperar 
por ele. Não vos dizemos nenhuma novidade ao 
comunicar-vos que ele será o dirigente dessa próxima 
Era: Vosso amado e venerado Mestre SAINT 
GERMAIN. 
 
Vemos perfeitamente que ainda muitos passos são 
necessários para alcançar esse alvo. Antes disso, grandes 
transformações acontecerão na Terra. A humanidade terá 
que modificar sua maneira de pensar, para reconhecer o 
significado de tal mudança. Muitas pessoas terão que 
abandonar esta estrela Terra. 
 
Esperamos que cada Aluno, palmilhando a Trilha da Luz, 
seja colaborador neste grande processo de Transmutação, 
que trará grandes mudanças, também, para cada um de 
vós. Entretanto, observai as puras Forças divinas que 
incidem cada vez com maior intensidade sobre a Terra. 
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Elas provocam as modificações necessárias no Mundo e 
tudo será conduzido da melhor forma. Portanto, sede 
confiantes e sempre dispostos a cooperar, pois 
necessitamos de ancoradouros para as Forças de Luz na 
Terra. Quem, a não ser nossos amados Alunos, deveria 
sê-lo? 
 
Um brilho intenso parte de cada Aluno que se encontra 
na torrente da Luz e se liga à sua fonte divina. Desta 
maneira reconhecemos perfeitamente quem realmente se 
dirigiu à Luz e quem escolheu esse caminho 
temporariamente para aprender alguma coisa e depois 
dirigir-se a outros assuntos. 
 
Um verdadeiro Aluno da Luz é reconhecível pela 
constante Luz que o envolve, pela irradiação que o cerca 
e dele emana. Estes Alunos, que seguem conscientemente 
a trilha da Luz, são sempre objeto de nossos cuidados e 
os dirigimos imperceptivelmente a tudo aquilo que ainda 
precisam aprender. Tende clareza, amigos, quanto ao fato 
de que podemos transmitir fortes Energias somente 
àqueles Alunos de quem temos certeza de que serão 
investidas de maneira correta. 
 
Sentimos gratidão por nossos Alunos que se dedicam à 
colaboração para a Terra. Uma especial bênção agora 
preenche todo o vosso ser. Abri vossas mãos e também 
vosso coração para a torrente das Forças em que agora 
vos mergulhamos. 
 
É a brilhante, pura Luz do Amor, que deverá 
proporcionar-vos um forte potencial de Forças. Vede a 
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cintilante, faiscante Luz Rosa que flui a vós em todos os 
matizes... Do mais claro ao mais carregado rosa, estende-
se a paleta de cores. Cada matiz tem significado 
diferente, desde o puro Amor até a misericórdia, à 
compaixão, à tolerância e à torrente da gratidão. As 
Forças dessa irradiação contêm tudo isso... Também a 
paciência com vossos companheiros de jornada. 
 
Deixai-nos trabalhar conjuntamente na renovação de 
nossa Terra, em tudo que provocará as transformações e 
realizará o sonho da humanidade de um paraíso na Terra. 
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UMA COLUNA DE FOGO VIOLETA 
 
 
 
Diariamente, retira-te para um lugar onde estejas sozinho 
e fica em completo silêncio. Dirige tua atenção a tua 
fonte divina - teu EU SOU - em ti e irradia a ela teu 
Amor e adoração. Faze um apelo silencioso para 
expandir sua Luz e preencher teu pensar e sentir, bem 
como teu mundo, inteiramente, com sua perfeição. Deixa 
fluir teu Amor, tua Compaixão, tua Solicitude, tua 
Caridade ao teu ambiente. 
 
Então te liga com o ascensionado mestre SAINT 
GERMAIN, envia-lhe teu Amor e sente que ele está atrás 
de ti, envolvendo-te em uma coluna de Fogo Violeta. 
Sente-o como um luminoso, maravilhoso matiz violeta. 
Sente, como flameja através de teu corpo físico e 
dissolve qualquer doença corporal. Observa como se 
expande e preenche o recinto, a cidade e toda a região. 
 
Sente corno esse abençoado Fogo Violeta flutua através 
de teu Corpo Etérico. teu inundo do pensamento e dos 
sentimentos, dissolvendo todos os maus sentimentos e 
tendências negativas. Sente como, através dessa 
purificadora Energia, todos os pesados e escuros 
pensamentos e reminiscências são transformados em 
Amor Harmonia e Paz. 
 
Esse Fogo Violeta é REALIDADE! Proporciona 
sucessos convincentes, quando é usado diariamente, com 
seriedade e regularidade. 
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Aceitai esse Fogo Violeta, meus queridos, usai-o e sede 
LIVRES! 
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DISCO DE CONCENTRAÇÃO 
 
 
 
Para uma melhor concentração e a percepção da Energia 
Violeta vos é oferecido este disco de concentração. Este 
disco - se assim pudermos denominá-lo - capacita-vos a, 
em primeiro lugar, exteriormente, acalmar vosso espírito, 
vossos pensamentos. Quando isso tiver acontecido, 
vivenciareis a mesma concentração no interior. A 
princípio vos fascinará a Luz Violeta. O ponto branco no 
meio se tomará vivo e a irradiação branca ao redor do 
disco não deixará entrar nada que não deva penetrar em 
vosso interior. Tentai fazer diariamente esse exercício. 
Ele é tão valioso porque estimula vossa concentração e 
inspiração. 
 
Outro exercício com o disco de concentração: -Olhai 
durante dois a três minutos para esse símbolo violeta. 
Depois fechai os olhos por 30 segundos e olhai, sem 
vaguear, durante um curto tempo para uma parede branca 
ou clara. Lá então, o disco aparecerá em luz amarelo-
dourado. Amarelo-dourado é a cor complementar do 
violeta. 
 
Para se ter uma boa noção da irradiação violeta, é 
aconselhável praticar o exercício acima com um disco de 
concentração amarelo-dourado. Delicada luz violeta 
aparecerá sobre uma parede clara e desenvolverá vossa 
força de imaginação. 
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Observação: O disco deveria ter um diâmetro de 
aproximadamente 30 em. (incluindo a borda branca) e 
ficar à altura dos olhos em uma distância de 2 metros. 
(Ver o desenho). 
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EU SOU A DIVINA LUZ 
 
 
 
Alegro-me por trazer-vos uma pequena e benfazeja tarefa 
nova. Ela é plena de Luz e serve à vossa evolução. 
Sempre que tiverdes diante de vós uma noite tranqüila, 
em que ninguém vos perturbe, sentai-vos em posição 
confortável e tentai meditar! Aconselho-vos: pensai 
diariamente, algumas vezes: EU SOU a Divina Presença! 
Essa unidade com vossa fonte divina deveis trazer à 
vossa meditação. 
 
Quando estiverdes sentados em silêncio - não deveis 
estar deitados - colocai as mãos abertas sobre vossos 
joelhos. Repito mais uma vez: se sentirdes medo ou 
dúvida em vossos corações, imaginai JESUS CRISTO 
em Luz dourada - vede-o, com vossa terceira visão, sobre 
o Plexo Solar. Desta maneira levais esse filho Divino à 
vossa meditação. Vede-o em um mar de Luz - senti-o, ele 
estará convosco! Dizei: EU SOU a divina Luz! Senti essa 
divina Luz e então estareis tranqüilos, bem tranqüilos... 
 
Esquecei o mundo externo, dirigi vosso olhar e todo o 
vosso sentimento, a vossa alma, para o interior, ao 
CRISTO na Luz! Continuai pelo tempo que quiserdes. 
Vivenciareis maravilhas, vivenciareis vosso santo SER 
CRÍSTICO. 
 
Se vosso tempo o permitir meditai diariamente - o que 
vos ajudará a descobrir vossa fonte de Luz interna, que 
precisa desenvolver-se. E JESUS CRISTO, vosso 
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exemplo, é a mais bela noção de meditação que existe. 
Eu vos agradeço. 
 
 
Vede-vos agora envoltos em fluente Luz dourada... 
Também vosso ambiente brilha em ouro e violeta! 
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CONSTRUÍ FOCOS ARDENTES DO AMOR 
PARA OS SERES DA NATUREZA! 

 
 
 
A longa e escura noite, na qual o Planeta Terra esteve 
mergulhado por tanto tempo, aos poucos desaparece. 
Começa a alvorada e no horizonte brilha uma tênue 
claridade. Assim poderíamos designar a presente situação 
da estrela Terra: O dia está surgindo! 
 
Amados amigos, que vos tornastes colaboradores para 
acelerar esse romper do dia, eu vos saúdo. 
 
Os seres da Natureza, os grandes dirigentes, que enviam 
suas poderosas Forças à Terra, têm boa vontade e 
gostariam de conseguir que também os seres menores, 
que muitas vezes se tomaram rebeldes, novamente se 
dedicassem à humanidade, com Amor. Vós, amigos, para 
isso prestais vossa contribuição, bem o sabemos. 
Entretanto, nem todos os seres podem ser atingidos por 
vosso Amor. São ainda poucas as puras Energias que 
podem ser enviadas à Natureza por esse meio. 
 
Esperamos que as pessoas, um pouco conscientizadas das 
leis espirituais, colaborem para novamente apaziguar o 
mundo da Natureza. Vós, meus Amigos, sois capazes de 
dominar os elementos. Dirigi as purificadoras Forças da 
Chama Violeta à inquietação do Mundo Natural. 
Purificai toda a dissonância acumulada. 
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EU SOU a poderosa transmutadora Chama 
Violeta, que se irradia a toda substância 
elemental. EU SOU o infinito Poder do Perdão 
por todas as transgressões à lei do Amor e da 
Gratidão em relação às dádivas da Natureza, 
Seres elementais, plantas e animais, que 
sempre serviram aos humanos na Terra! 
 
Com a Força do meu divino EU SOU, em nome 
do Santo Ser Crístico de cada pessoa, apelo à 
poderosa Chama Violeta para que purifique 
essa Energia e a transforme em Perfeição. 
Envio Amor, Consolo e Paz a todos os seres da 
Natureza e apelo por colaboração harmoniosa 
para com eles, a fim de que a Era da 
Liberdade possa ser realizada. 
 

Assim seja! 
 
 
Dirigi, também, vossa Força de Paz a toda inquietação da 
Natureza e enviai o Amor de vossos corações aos seres 
da Natureza. Apelai aos Amigos Anjos para que vos 
ajudem a construir Focos Ardentes de Amor e Paz. 
Solicitai aos grandes Seres que apóiem vossos apelos e 
enviem as purificadoras e renovadoras Energias, de par 
com o Amor de vossos corações para abençoar toda vida. 
 

Sede abençoados por vossa atividade... 
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CONSAGRAÇÃO 
 
 
 
Ao ouvirem a palavra "consagração", os Alunos da Luz 
pensam logo em grandes, sublimes acontecimentos em 
sua vida, durante os quais são elevados a um plano 
vibratório superior. No entanto, existem ainda suficientes 
degraus menores, que poderíamos designar como 
"consagração". Por exemplo, consagração a 
ensinamentos especiais, possibilidades de trabalho para a 
Luz, e, portanto, gostaria de presentear-vos com uma 
pequena consagração. 
 
Imaginai estardes agindo como um gigantesco cálice - 
um cálice que contém o conhecimento que já adquiristes 
e vossas experiências e ao qual agora dirigimos a cada 
um as Forças necessárias para que possa dominar os 
próximos passos em seu caminho. Vede as luminosas 
torrentes afluírem ao vosso cálice, em cascatas das mais 
belas cores... e imaginai que todas essas Forças 
luminosas sejam conservadas no cálice, de maneira a 
poderdes sempre dispor das mesmas, se em vossa vida 
houver qualquer necessidade. Quando tiverdes uma hora 
sombria, vede-vos novamente nesse cálice com todas as 
Forças que nele depositamos. Elas não se consomem, 
pois com a vossa aplicação, novas Forças afluirão, de 
maneira que vosso cálice sempre esteja bem abastecido. 
 
Ele está ligado ao vosso ser, está convosco, onde quer 
que estiverdes. Conscientizai-vos, pois, do mesmo, 
quando necessitardes de forças que ainda não encontrais 
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em vosso ser exterior. Elas estão em vosso cálice e 
esperam pela vossa utilização. 
 
Aceitai isso como um presente de vossos Amigos na Luz, 
que não vos oferecem presentes terrenos, entretanto 
querem repartir convosco as Forças que guardam. 
Agradecemos por todos os vossos esforços e 
transmitimo-vos a bênção da Hierarquia Espiritual, em 
cujo nome vos falo. 

vosso irmão na Luz. 
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AS ARMADILHAS DOS SENTIDOS 
 
 
 
Quando o Ser pessoal tiver eliminado todo seu 
sentimento da própria importância e vaidade, o espírito 
começa de forma branda, porém continuamente, a elevar 
a consciência a maiores alturas, onde não existe 
retrocesso às armadilhas dos sentidos. Esse é um 
processo de maturação voluntário, individual, no qual 
nenhuma outra emanação de vida pode intrometer-se. 
 
Nesse plano de consciência, a emanação de vida se 
conscientiza da universal responsabilidade por toda a 
vida. Essa libertação das correntes de servir ao que é 
pessoal, faz com que a emanação de vida chegue à 
Perfeição. 
 
Verdadeira Liberdade é o objetivo da vida humana, viver 
em Amor e Paz com todos os outros, fraternidade entre 
os seres humanos... essa é a perspectiva da Era de 
Aquário, que sintetiza Progresso, Paz e Liberdade. 
 
O Mestre JESUS CRISTO diz: EU SOU um com toda 
vida! 
 
Meus amigos, absorvei isso em vossa consciência... 
 
 

e x e r c i t a i - o ! 
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Todo ser humano, todo animal, toda planta estão ligados 
inseparavelmente à totalidade da vida. Reconhecei que 
não existe separação, porém que a base, a alimentação e a 
fonte para cada partícula de vida é a mesma e desta 
maneira tudo está em íntima ligação, da qual não existe 
saída. Respirais o mesmo ar, consistis da mesma 
substância elemental. Vossa limitada consciência faz com 
que sintais a separação, entretanto, o Amor vencerá essa 
separação e na grande unidade seguireis rumo à 
Liberdade da Nova Era. 
 
Estou ao vosso lado, inundo-vos com o fogo da 
purificação e presenteio a cada um de vós com um Anjo 
do Fogo Violeta, que vos ajuda a desfazer-vos dos 
grilhões do passado, a desistir dos velhos modelos de 
pensamento e permite-vos entrar na consciência cósmica, 
e nessa Liberdade sentis: 
 

EU SOU um com toda vida. 
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UM PILAR DE LUZ 
 
 
 
Olhamos com Amor para nossos Alunos, que se esforçam 
por submeter-se às leis divinas e estão dispostos a 
eliminar seus erros e fraquezas e a desenvolver suas boas 
Forças e virtudes. Dizemo-vos: Continuai trabalhando 
dessa maneira, pois isso vos prepara para maiores tarefas, 
que algum dia levaremos à vossa vida, quando estiverdes 
preparados para atuar como professores e auxiliares para 
muitas pessoas. 
 
A grande obra da Liberdade necessita de sólidos pilares, 
que servirão de apoio para a Ponte, sobre a qual passarão 
muitas pessoas, rumo à Liberdade. Vós, Alunos da Luz, 
que vos ligastes a essa grande obra, estais autorizados a 
formar esses .pilares de apoio; entretanto, a grande 
obrigação ligada a esse direito, deverá ser observada. É 
imprescindível também que o desejo de Liberdade para 
vós próprios e outras pessoas seja intensificado, que não 
aceiteis quaisquer limitações e vos liberteis de todas as 
ligações e grilhões, livres para essa grande obra, à qual se 
dedicam Alunos em todo o Mundo. 
 
Freqüentemente prestamos aos nossos amados Alunos o 
serviço da libertação de cargas cármicas. Afastamos 
muitas coisas que fariam vossos pés tropeçarem e 
executamos esse serviço novamente, para vós, nossos 
colaboradores e amados amigos, que servis à grande obra 
da Libertação. Devereis tornar-vos livres de todas as 
antigas cargas. 
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Pedimo-vos, levantai... e erguei as mãos, para podermos 
dirigir a vós a poderosa irradiação, que tornará possível 
uma substancial purificação em tudo o que ainda existe 
de velhas cargas em vossa trilha. Senti agora o afluxo da 
poderosa e purificadora Força do Fogo Violeta... e 
poderemos, então, julgar-vos capazes de competir com as 
cargas cármicas na forma de Energias qualificadas 
negativamente, que conduzimos à vossa Aura, para 
começardes a dissolver tudo aquilo que mais tarde 
apareceria como carga em vosso caminho. 
 
Não estais sozinhos nessa atividade. Muitos Amigos 
Anjos estão reunidos ao vosso redor... 
 
Na purificadora torrente da Irradiação Violeta tudo é 
dissolvido, transmutado em Luz! Sóis agora centelhas 
luminosas... cada um de vós um brilhante, pequeno Foco 
Ardente, que projeta suas luminosas Energias para 
abençoar toda vida. 
 
Conservai a vibração em que vos encontrais agora, 
continuai elevados sobre as imperfeições do mundo 
externo, permanecei em vossa Presença divina EU SOU 
como um Pilar de Luz. 
 

Eu vos abençôo! 
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PUREZA NA ALIMENTAÇÃO 
 
 
 
Meus Amigos, se vos lembrardes de que vossa divina 
fonte, vossa Presença EU SOU, perpassa vossos corpos, 
compreendereis que vosso corpo representa um cálice. 
Quanto mais purificado, mais claro que brilhe esse cálice, 
tanto mais elevadas poderão ser as vibrações que podeis 
absorver, para vossa própria bênção e a de vosso 
ambiente. Quanto mais elevada for vossa vibração, 
quanto mais energia tiverdes, tanto mais sadios vos 
sentireis. 
 
A pureza da alimentação deveria ser evidente para um 
Aluno da Luz. Não vos deixeis influenciar por 
circunstâncias adversas! Pois sois aquilo que afirmais. 
Tende cada vez mais consciência disso! Podereis plasmar 
as circunstâncias de tal maneira que possam agir como 
uma bênção para vosso corpo, vossa alma e vosso 
espírito. Todos vós, que sois meus amigos, não deveríeis 
mais consumir a carne de vossos irmãos menores. 
 
Os seres humanos ainda não terão a verdadeira 
consciência divina, espiritual da Nova Era, se comerem 
animais. No entanto essa Nova Era deve ser construída 
de puros elétrons, de puras substâncias. E a Terra, vossa 
amada estrela pátria, apresenta tanta coisa maravilhosa 
para alimentar vossos corpos! 
 
Agradecei sempre a todos os Seres Elementais e a todos 
os outros, que tornam vossa Terra fértil e produzem tanta 
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beleza! Os frutos da terra são os melhores alimentos para 
vós, tornam vosso sangue puro e claro. A alimentação à 
base de carne forma escórias em vosso corpo e nós, 
Mestres, vemos, com pesar, como as pessoas são mal 
conduzidas. Eu sei que me compreendeis e me perdoais 
por ter falado novamente neste assunto. 
 
Muitas vezes estais sujeitos a resfriados - também sobre 
isso gostaria de falar. Viveis freqüentemente sob 
condições climáticas desfavoráveis - precisamos clarear 
esse clima com nossos corações, com nosso próprio sol! 
Se o observardes e mesmo assim aparecerem resfriados e 
doenças afins, então estais com o corpo tomado pelas 
escórias e tereis que livrar-vos desses acúmulos tóxicos. 
Resfriados sucessivos prejudicam os órgãos. Durante 
algum tempo não devereis ingerir guloseimas, nenhum 
açúcar, somente frutas frescas. As frutas contêm açúcar 
natural suficiente para vossas necessidades. Além disso é 
recomendável um aumento de vitaminas a fim de que o 
coração receba a força para construir e produzir calor, 
quando sentis frio. 
 
Podeis jejuar moderadamente para purificar vossos 
corpos. Muitas vezes nascem pessoas que em seu átomo-
gérmen trazem pesadas cargas. Estas cargas nem sempre 
são herdadas dos pais, porém causadas por erros 
cometidos em outras encarnações. Podem ser eliminadas 
em corretas avaliações das causas e, além disso, somente 
deveria ser proporcionado ao corpo aquilo que reforça 
seu campo energético. 
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Como seria fácil resolver a falta de força vital das 
pessoas, se absorvessem e usassem, como vós, as Forças 
da Luz. Entretanto, também vós, Alunos, nem sempre as 
usais devidamente, pois, se o fizésseis, não estaríeis 
tantas vezes cansados e preguiçosos para realizar vosso 
trabalho e Serviço à Luz. 
 
Imaginai, em vossos exercícios respiratórios, estardes 
constantemente inspirando força vital e sentindo como as 
Forças, através do chacra da cabeça, estão fluindo ao 
centro de vosso coração. Gostaríamos de ensinar-vos a 
ancorar constantemente as poderosas Forças em vós e 
com isso elevar a vibração de vossos corpos. Acontece, 
também através da alimentação, se abençoardes e 
absorverdes conscientemente as energias das plantas. 
Lembrai-vos de que a alimentação adquire um valor 
inteiramente diferente através da bênção, solicitada e 
executada conscientemente por vós. 
 
Alimentação, água e ar são meios pelos quais absorveis 
Energia e substância para vosso corpo. Também por meio 
da exclusão desses suportes corporais, podereis adquirir 
todas as necessárias substâncias por intermédio do 
Cosmo. A Luz e as Forças sutis a ele ligadas contêm tudo 
de que o ser humano necessita para a estruturação e a 
saúde do corpo. Muitas pessoas já executaram a prática 
de viver sem alimento sólido, portanto é possível e 
significa um grande passo na trilha da pessoa, rumo às 
alturas da Luz. 
 
Hoje ainda não queremos recomendar esse procedimento 
aos Alunos. Cada qual saberá quando tiver chegado para 
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ele essa hora de aproveitar as Forças da Luz no lugar da 
alimentação sólida. Da mesma maneira como as plantas 
não vivem apenas das substâncias provindas do solo, mas 
também pelas energias do sol e do ar, o Aluno da Luz 
igualmente se torna cada vez mais permeável e capaz de 
absorver as delicadas Forças que para ele estão 
disponíveis na forma de todos os Raios. 
 
Este é o verdadeiro alimento para todos os corpos do ser 
humano, para seu sentir e pensar e - importante também - 
para sua evolução espiritual. 
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CAUSAS DE DOENÇAS 
 
 
 
Hoje pretendo falar-vos sobre uma doença de natureza 
espiritual-anímica e não motivada por falhas orgânicas. É 
a doença do mongolismo, mais difundida do que o 
imaginais. Nesse exemplo devereis aprender a reconhecer 
as causas espirituais de uma doença e somente depois 
verificar os efeitos no corpo físico. 
 
Quando nasce uma criança mongolóide, isso nem sempre 
é percebido imediatamente. Muitas vezes é reconhecível 
apenas depois de um ano ou mais, e os pais sacrificados 
são imensamente infelizes. Eles sofrem mais do que 
podeis imaginar, pois ninguém pode vislumbrar suas 
almas. Uma mãe gostaria de ver um filho sadio de corpo 
e espírito. É uma grande provação para os pais. Não 
conhecem as causas e com o auxílio de médicos, parentes 
e ancestrais procuram a causa dessa doença. 
Amorosamente muitos médicos procuram consolar mães 
e pais. Quantos minutos e quantas lágrimas e sofrimentos 
ocultos contém cada ano? Podereis avaliá-lo? É 
impossível, e se os Anjos do Amor, os santos Anjos 
Crísticos com seu Amor exuberante não ajudassem, 
muitas vezes seria insuportável. Entretanto, meus amados 
Amigos, tal destino é justo. Vós o sabeis, vossa 
compaixão, vossa compreensão quanto a esses pais são 
grandes. Eu sei que lhes ajudais sem qualquer 
sentimentalismo, que jamais deve ser demonstrado, pois 
não ajuda realmente. 
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Onde, então, estão as causas de tal doença? São múltiplas 
e nunca devem ser avaliadas de maneira global. Quando 
uma emanação de vida traz essa doença a uma 
encarnação e pudesse retroceder a visão, reconheceria 
que o gérmen foi criado em encarnações anteriores. Falta 
de humildade, não observância das leis espirituais em 
qualquer forma podem ser a causa. Pode ter sido, 
também, excesso de beleza, que degenerou em 
presunção. A beleza sempre deveria ser expressada 
através da alma. Somente a beleza corporal não causa 
felicidade duradoura. Vós o sabeis e sabeis, também, 
quais perigos acompanham uma beleza excessiva - 
principalmente no caso de pessoas jovens. 
 
Quando vivem somente para a matéria, somente para o 
ouro e suas leis, essas emanações de vida se entregam a 
um poder obscuro. Esta expressão de vida significa a 
separação do divino, do criativo princípio. Na seguinte 
encarnação lhes é tirada a possibilidade de expressar-se, 
por sempre terem se expressado de maneira errada e 
negativa, por meio de seu estilo de vida. Este "Não-
poder-expressar-se" é causa do passado. 
 
Pensai sobre outras causas, pois existem muitas! Quando 
os pais amam seu filho incapacitado, serão preservados 
da soberba e juntamente com ele resgatam cargas 
cármicas. No entanto, a beleza da alma também existe em 
uma criança mongolóide, que escolheu essa encarnação e 
justamente esses pais, para proporcionar a eles e a si 
próprios a possibilidade de aprender - um grande 
processo de crescimento. 
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FUGA DA VIDA 
 
 
 
Quando uma emanação de vida está cansada de lutar, 
porque sua vida decorreu pesada e sombria, geralmente 
não sabe que ela mesma ocasionou esses males. Muitas 
vezes remonta há milhares de anos e sempre ouvimos as 
palavras: Porque eu mereço isso? Então acontecem 
amargura e falta de forças para enfrentar o destino e 
seguir o caminho com perseverança, apesar de todas as 
adversidades. Estas emanações de vida que perderam o 
ânimo e partiram voluntariamente deste Mundo para o 
além, vivenciam seu período de maior infelicidade e cada 
qual gostaria de voltar à Terra para resgatar sua culpa. A 
cada emanação de vida encarnada na Terra foi dado 
determinado espaço de tempo para a dissolução de velhas 
cargas, período esse que jamais deveria ser encurtado 
deliberadamente. 
 
Para ajudar a essas almas em fuga da vida, vos é dado o 
seguinte exercício: 
 
Antes de tudo, envolvei-vos em vosso insuperável manto 
protetor eletrônico. Depois apelai aos Anjos da Irradiação 
Violeta e aos Anjos do Amor divino, que a tudo 
perdoam, e trazei Luz a esses infelizes - e sede Luz vós 
próprios, para que reconheçam que não estão perdidos, 
como é afirmado em muitas seitas religiosas. Trazei-lhes 
Luz, preenchei-os com a Chama Violeta, que os ajuda a 
dissolver seu carma e libertá-los da desesperança. 
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O DESPIR DAS VESTES TERRENAS 
 
 
 

Preparei para vós uma nova tarefa. 
 
Quando uma emanação de vida está muito doente, 
preparai-a para a passagem ao outro mundo. Falai com 
essas emanações de vida com grande rato e misericórdia 
e explicai-lhes que continuarão vivendo, mesmo que seu 
coração pare de bater. Constitui uma felicidade não sentir 
mais dores. Não é importante se uma alma vive aqui ou 
lá - o que é importante é a adaptação à escola de vida. 
 
Nunca deveríeis estar de luto, porém, manter a Luz 
elevada e permitir a cada alma o prosseguimento de sua 
caminhada. Digo com ênfase - é necessário que seja dito 
- que é egoísmo quando não se pode parar de prantear os 
mortos. As emanações de vida que não conseguem o 
pensar e abençoar pleno de Luz, acham-se com o direito 
de posse e essa posse não existe na esfera espiritual e 
nem na Terra. 
 

Meditai profundamente sobre isso. 
 
Sempre aparecem perguntas referentes ao enterro dos 
corpos. Já por exigüidade de espaço, a cremação deve ser 
preferida ao enterro. E agora o espiritual desta questão: 
Quando uma pessoa abandona o corpo físico, no qual 
viveu por muitos anos, a cremação não deveria acontecer 
cedo demais. Três a quatro dias são necessários para que 
aconteça aquilo que no éter reflexivo significa o 
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desenrolar da vida. Crianças buscadas nos primeiros anos 
de vida pelas hostes angelicais, necessitam de pouco 
tempo para o éter reflexivo, por terem sido buscadas por 
motivo diverso do de pessoas idosas. Seu carma às vezes 
necessita de poucos anos. Muitas vezes só são 
reencarnadas para poderem morrer em paz, o que não 
aconteceu na anterior encarnação. Talvez, por seus 
corpos terem sido autopsiados, não pôde haver 
retrospecção. 
 
Nem toda alma que abandona o plano terrestre, tem 
conhecimento dessas leis cósmicas. E nesse ponto se 
inicia vossa tarefa. Trabalhai em conjunto com os Anjos 
do Fogo Violeta e com os santos Anjos Crísticos. 
Explicai às emanações de vida passadas para o outro lado 
as decorrências cósmicas. Se vos abrirdes para essa 
tarefa, os interrogadores serão levados a vós, seja no 
plano físico, ou à noite - em vosso sono, onde poderão 
interrogar-vos. 
 
Explicai-lhes a lei e, por meio do Amor de vosso 
coração, levai ao seu conhecimento que, depois de 
despirem as vestes terrenas, não sentirão mais dores e 
que no outro plano estarão sadios e sem idade. Esse 
reconhecimento para muitas almas é maravilhoso e, às 
vezes, quase incompreensível Explicai-lhes a força 
purificadora da Chama Violeta e ajudai-as a libertarem-se 
de cargas cármicas. 
 
Em templos de Luz especiais são recolhidas as almas que 
passaram para o outro plano e, de acordo com o 
conhecimento adquirido, sua Luz, são levadas a 
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determinados recintos de aula, onde podem aprender e 
poderão reconhecer aquilo que foi bom ou errado em sua 
vida. Muitos em primeiro lugar serão cuidados, quando 
sofreram longas doenças e necessitam do repouso e ajuda 
dos médicos do além. É providenciado para que, na 
medida em que o puderem, entrem nos Mundos de Luz e 
iniciem a próxima encarnação com um pouco mais de 
Luz do que tiveram na vida terrena. Isso vos seja dito 
como consolo para vossos entes queridos que passaram 
para o outro plano, e haverá um reencontro, quando, mais 
do que hoje, atingireis os Mundos de Luz. 
 
O motivo de falarmos sobre este assunto, é o fato de que 
o tempo das transmutações para muitas pessoas 
significará o fim de sua encarnação terrena. Não vos 
preocupeis por elas, pois sempre encontrarão o lugar 
apropriado para poderem desenvolver-se, ou aqui, na 
atmosfera terrestre, ou em outro Planeta que corresponda 
à sua vibração, se não conseguirem acompanhar a 
evolução da Terra. 
 
Com estas palavras não queremos inquietar-vos, mas 
chegou a hora para vós, queridos Amigos, de adquirir 
vibrações mais elevadas. Não é em vão que vos pedimos 
sempre que purifiqueis vossos corpos, melhoreis vossas 
virtudes e concedais ao Mundo de Luz que penetre em 
vosso interior. As Forças da Luz estão aumentando e 
tereis que vos adaptar às vibrações modificadas. 
 
Inúmeras vezes passastes através da porta do nascimento 
à esfera terrestre e voltastes à esfera de Luz. - No entanto, 
algum dia chega para cada um o momento em que 
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ingressa nas esferas mais elevadas com corpos inundados 
de Luz. Esse é o nascimento da pessoa divina. Depende 
de cada aluno em qual encarnação alcançará a Perfeição - 
porém jamais a ocasião foi tão oportuna como nesta 
época do constante aumento de vibração. 
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ENERGIAS CURADORAS DO TEMPLO DE 
CURA SOBRE CRETA 

 
 
 
Queremos familiarizar-vos com a força de Cura do 
Arcanjo RAFAEL, do mestre HILARION, o Chohan do 
quinto Raio, e seus milhões de Anjos da Cura. A Terra 
está sobrecarregada por doença espiritual, por 
sofrimentos e males anímicos e físicos. A esta amada 
estrela Terra agora enviamos a curadora torrente de Força 
verde, com todo o Amor de nossos corações. 
 
 

EU SOU, em colaboração com o Arcanjo 
RAFAEL, mestre HILARION e os luminosos 
Anjos da Cura, a atividade curadora para o 
espírito, a alma e o corpo de nosso Planeta e 
seus moradores. 

 
 
Esta afirmação queremos proferir diariamente, com toda 
a intensidade de nosso Amor e a própria Força Curadora. 
Esta é uma tarefa sem alvo determinado; no entanto, não 
é maravilhoso podermos agir de maneira tão global - sem 
nome - sem precisar perguntar: Serviu para ti, estás 
curado, pôde ajudar-te? Ao Mundo todo dirigimos a 
torrente da Cura, que está à nossa disposição. 
 
E fazemos mais: Em toda parte onde podemos colocar as 
mãos, o santo Espírito Crístico da Cura está conosco e eu 
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abençôo toda alma por essa atividade. Vejo toda alma 
que serve altruisticamente, por Amor. 
 

Agradeço-vos por vosso Amor 
 

 
 

DECLARO-ME PARTIDÁRIO DO 
TRABALHO À VIDA, 

 
À PROTEÇÃO A PESSOAS, ANIMAIS E 

NATUREZA, 
 

À CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MAIS 
BELO  

 
E À DISSOLUÇÃO DAS TREVAS. 

 
PARA ISSO APELO ÀS FORÇAS DA LUZ  

E AS MOVIMENTO. 
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ANJO DA CURA PESSOAL 
 
 
 
Nas salas de instrução da Luz agora são preparados em 
maior número Anjos da Cura capacitados a dissolver e 
curar danos provocados por Raios. Trabalham em 
conjunto com as emanações de vida, que se colocam a 
serviço da humanidade e entenderam a seriedade do 
momento atual. Todos vós, se vos sentirdes fracos por 
causa das grandes perturbações atmosféricas - podereis 
ter vosso Anjo da Cura inteiramente pessoal. 
 
Entrai no silêncio - em vosso próprio templo de Luz e 
perguntai o nome do Anjo da Cura. Examinai 
cuidadosamente se o nome vem de alturas de Luz, ou 
se está ligado a próprios desejos é pensamentos. 
Tornai-vos amigos, para que em vosso Coração de 
Luz possa encontrar sua pátria. 
 
Que nenhum de vós esqueça seu Anjo da Cura nem por 
um dia! Cuidai da ligação com ele, chamai-o! Se não 
precisardes dele, emprestai-o por pouco tempo, pois 
muitas almas sofrem e necessitam de um Anjo da Cura. 
Chamai-o pelo nome. Também Anjos da Cura não se 
oferecem. Chegam mais depressa, se os chamardes pelo 
nome. É possível saber seu nome, seja em uma meditação 
ou exercício de inspiração, ou ainda na vivência de um 
sonho. Sede uma unidade na Luz com vossos Amigos 
Anjos. 
 A proteção de vosso Anjo da Cura pessoal é 
poderosa e se tornará imprescindível nos próximos dias e 
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anos. Tende certeza de que esses Anjos da Cura são 
capazes de dissolver radioatividade. Não esqueçais nunca 
de agradecer-lhe por sua atividade de Cura - e eu vos 
agradeço porque agora jamais esquecereis que os Anjos 
fazem parte de vossa vida. 
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UMA TAREFA PARA SETE DIAS 
 
 
 
Gostaria de dar-vos uma nova tarefa para sete dias. Não é 
fácil, mas vós a realizareis, pois estais irradiando cada 
vez mais Luz. Durante sete dias não deixeis passar 
nenhuma palavra negativa por vossos lábios! Durante 
sete dias vede em cada irmão, cada irmã somente a Luz. 
Abençoai cada emanação de vida, mesmo que isso vos 
seja difícil. Considerai toda emanação de vida com os 
mesmos direitos - todas são de origem divina. Olhai em 
seus olhos! Isso queremos exercitar em quatro semanas 
 
Sabeis quem é irmão e irmã? Todos com quem viveis, 
que encontrais, nos quais pensais, tanto em vossa, como 
em nossa esfera. Somente Luz deverá estar em Vós e 
vivenciareis uma grande bem-aventurança! 
 
No momento em que não puderdes dominar um 
sentimento anímico negativo, solicitai ao vosso mestre 
que vos ofereça sua mão espiritual e vos ajude a superar 
esses impulsos negativos. Peço-vos mais uma vez: 
 
Nenhuma palavra que não sirva à Perfeição e à Luz, 
durante sete dias, deverá passar por vossos lábios. 
 
EU SOU convosco, não precisareis vencer a prova 
sozinhos. 
 
Eu vos ajudo, pois foi para isso que entrei em vossa vida. 
Eu vos amo e quero provar-vos nesses sete dias que, se 
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me chamardes, estarei convosco com a velocidade do 
raio! Meus Anjos da Chama Violeta vos ajudam com seu 
servir divino e aumentam a Luz em vós. Eu vos agradeço 
por essa ajuda, essa maravilhosa ajuda, que certamente 
trará frutos. 
 
 

EU SOU, amado irmão, amada irmã, vossa 
irmã e vosso irmão aninhado na torrente de 
puro Amor divino. Em nossos corações arde a 
Luz eterna que nos une a todos. Se olho em 
vossos olhos, vejo a Luz. 
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SEDE PROPAGADORES DA PAZ 
 
 
 
Sempre chega em meu ouvido a pergunta, se é possível 
conservar a Paz na atividade do cotidiano. Essa pergunta 
tem sua razão e a entendo muito bem. Paz não é somente 
um sentimento enviado ao mundo, ela é CONSCIÊNCIA, 
é trabalho realizado diariamente, a toda hora. Paz é uma 
coisa tão maravilhosa! Transmite às pessoas um brilho 
sem igual, transmite-vos a Fraternidade, o Amor 
maternal, pois onde existe a Paz também existe pátria. 
 
Essa pátria é o que deve ser conservado em todos os seres 
em vossa amada Terra. Este belo, abençoado Planeta não 
vos pode ser subtraído. 
 

Trabalhai, pois, nisso. Trabalhai diariamente - 
pela manhã, ao meio dia e à noite - na rua, em 
toda parte, onde não tenhais que executar 
outra atividade, entre as pessoas, no 
movimento das ruas, caminhando, estando 
com crianças e também na presença dos 
animais. A Paz mundial está em perigo e é de 
maior importância cada hora em que respirais 
Paz, mantende-a elevada e estareis envolvidos 
por ela. 
 
Reconhecei, todos vós, meus Alunos, a 
seriedade do momento. Eu prometo apoiar-vos 
com minha consciência de Mestre. Se me 
chamardes, estarei presente. Se respirardes 
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profundamente, tereis a força para abençoar, 
onde a bênção for necessária. 
 
Agora enviai Paz e Amor a todos os Amigos da 
Luz em toda a Terra e vede-vos ligados a eles. 
Escutai minha música, ela deverá causar-vos 
felicidade e ligar-vos à irradiação de minha 
esfera. 

 
 
Seguro agora sobre cada um que se liga a mim, um cálice 
de cristal. Ele está repleto de puro Amor, Fogo Violeta e 
a santa Luz CrÍstica, que está sempre convosco, dia e 
noite, irradia-se aos vossos corações e vos faz progredir e 
realizar tudo aquilo que pedis e pelo qual trabalhais. 
 
Agradeço-vos por vosso Amor, vosso Servir e vossa boa 
vontade. 
 
 
 
 
 
 



 

  48 
 

A CÚPULA DOURADA 
 
 
Quando um Foco de Luz se expande - quando pessoas se 
encontram para colaborar, é também para nós uma 
oportunidade, de acrescentar nossa bênção. Aceitai 
aquilo que agora queremos ancorar em vosso Foco de 
Luz: A Irradiação do Cosmo, que agora na forma de 
todas as Forças e Qualidades flui em poderosa torrente, 
aos vossos corações e também, a esse Foco de Luz, 
carregando-o poderosamente... 
 
Vede, como se forma uma enorme cúpula, que 
absorve as Forças de Luz e as guarda. Desta maneira 
não podem ser afastadas por pessoas não autorizadas. 
Vede esse Foco de Luz na segura proteção do Raio 
Azul, realizado pela cintilante pura substância de Luz 
de todas as Forças dos Raios e qualidades... jorram ao 
vosso coração e vos preenchem como nossa dádiva... 
 
Estas Forças são vossas! Estamos convencidos de que 
não as desperdiçareis, mas as usareis para a bênção 
de vossos próximos e do Mundo. 
 
Observai, agora, como a Cúpula se abre e as luminosas 
torrentes de todas as cores se derramam sobre toda a 
paisagem - para a bênção de toda vida e vede como os 
Amigos Anjos, ao vosso apelo, absorvem essas divinas 
Energias e as dirigem a todos os corações receptivos... 
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CHUVA DE LUZ 
 
 
 
Uma inesgotável Chuva de Luz preenche a atmosfera e 
flui ao vosso Mundo, gotas de Luz, faiscando e cintilando 
em todas as cores... E essa Chuva de Luz flui a vossas 
formas inferiores e as carrega com as renovadoras Forças 
do Fogo Sagrado... Senti esse afluxo como benfazeja 
irradiação... Absorvei-a com todos os poros... deixai-vos 
elevar por suas altas vibrações... e vede como essa Chuva 
de Luz se tinge de violeta e as purificadoras Forças 
penetram em vós, transformando e renovando... Agora 
imaginai como no centro da sala está sendo ancorada 
uma enorme fonte de Luz, que se irradia à atmosfera, 
semelhante a um repuxo, expandindo-se para todos os 
lados e preenchendo todo o ambiente com sua 
purificadora Luz... 
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REDE DE LUZ 
 
 
 
Meus Amigos! 
 
Cuidai de vosso Foco de Luz da Irradiação Violeta. 
Jamais poderá haver um número suficiente de Focos do 
Fogo Sagrado, a fim de agir como ancoradouro para as 
Forças abençoadas de alturas cósmicas. Pensai 
freqüentemente em vosso Foco de Luz e recarregai-o, 
respirai sobre ele, para que sua Chama se eleve. Assim, 
sua ação benfazeja não diminuirá. 
 
Colocai sempre uma poderosa proteção de Luz ao vosso 
redor, antes de entrardes em vosso cotidiano. Carregai 
essa proteção de Luz com todas aquelas Forças de que 
estiverdes necessitando mais nesse momento. 
Agradecemos aos Alunos que em toda parte do Mundo 
cuidam de novos Focos de Luz. Eles são importantes, 
para que se forme uma Rede de Luz ao redor da Terra, à 
qual possam afluir as grandes Forças de nossos Focos 
Ardentes, sempre um pouco recicladas para o uso de 
todos os seres ao vosso redor. 
 

Observai essa Rede de Luz, que liga os Focos 
de Luz entre si, e a torrente de Forças, que 
afluem e reforçam a Rede. Ela realiza vosso 
mundo com todas as dádivas e Forças da 
Irradiação Cósmica, age, também, na 
profundeza da Terra, na vegetação e em toda 
vida. 
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Vede, agora, como essa Rede de Luz abrange 
toda a Terra e concedei a essa idéia um 
constante impulso renovado. 

 
 
Chamamo-vos de amigos e auxiliares - colaborando 
conosco, que vos precedemos um pouco. Deixai-vos 
envolver na irradiação de um amigo, que sempre foi e 
será 
 
 

vosso irmão na Luz 
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A ESTRELA TERRA - UM SOL PULSANTE 
 
 
 
Quando hoje olho para esse Planeta com a visão interna, 
EU SOU imensamente grato por poder dizer que o 
Campo de Força criado pelo alunado se expandiu e que 
vós, meus amigos, e a Hierarquia espiritual o realizais, de 
acordo com o edito cósmico, com vossa força vital. 
Apesar de ainda não se evidenciarem completamente no 
mundo das formas, as bênçãos daí decorrentes, o modelo 
interno da Perfeição foi alcançado através do poder do 
puro Amor divino e do processo da Transmutação. Esse 
Modelo interno da Perfeição permanecerá conservado em 
sua forma, até que este abençoado Planeta tiver se 
tornado verdadeiramente a DIVINA ESTRELA DA 
LIBERDADE! 
 

Vede agora vossa Estrela Terra em um 
poderoso Campo de Força do Fogo Violeta! 
Chamejante Luz cintilante faz vosso Planeta 
pátrio brilhar como um pulsante sol... em cujo 
coração reluz o puro Amor divino, igualmente 
em todos os matizes do rosa - desde o mais 
delicado até a mais profunda tonalidade do 
intensivo Amor divino. 
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AUXILIARES PARA A HUMANIDADE 
 
 
 
A veneração de vossa Luz interna me atrai a vós. 
Observamos vosso desejo ardente de colaborar na Era da 
Liberdade. Vemos vossos esforços em realizar todas as 
exigências a vós impostas e chegamos prazerosamente 
para trazer-vos força e auxilio. Podeis ter certeza de que 
sempre que apelardes por ajuda, ela vos será concedida. 
Constatamos vossa disposição para absorver todos os 
ensinamentos. Verificamos, também, que nem sempre o 
conseguis e é neste ponto que gostaríamos de ajudar-vos. 
 
Vinde aos nossos Focos de Luz do Fogo Violeta, que 
estão ao vosso dispor. Deixai-vos realizar pela Força 
necessária para levar a cabo vossas tarefas. Gostaríamos 
que vencêsseis a barreira entre vosso Querer e vosso 
Agir. 
 
Constitui para nós uma renovada alegria verificar que 
dirigis vossa atenção à Purificação. Amigos de meu 
coração, a Terra purificada, para a qual trabalhei há eras, 
continua ocupando toda a minha consciência; portanto, 
mantende também vós o objetivo de vivenciar a 
purificada, brilhante Estrela da Liberdade, colocar todo 
vosso Amor na atividade da purificação e tornar-vos vós 
próprios livres de todas as sombras e limitações. Que 
essa atividade preencha vossos corações, como acontece 
também comigo! 
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Meus amigos, expandi o Amor do vosso coração a toda 
vida errante, à humanidade, que tanto sofre por causa de 
suas limitações autocriadas. Amai essas pessoas ao vosso 
redor, tantas vezes ainda presas ao seu equivoco, que não 
o querem largar. Elas ainda não reconhecem, como vós, 
que elas próprias são os autores destas sombras e que 
podem libertar-se das mesmas. Vós o reconhecestes, 
 

então fazei-o! 
 
 
Gostaríamos tanto de ver-vos livres, livres e prontos para 
as grandes obras que pretendemos realizar através de vós. 
A realização de vosso Plano de vida vos indica esse 
caminho. Ele há muito vos é predestinado, e, 
 

portanto, segui-o! 
 
 
Permiti que vossa consciência sempre esteja preenchida 
pelo desci o de aspirar ao Progresso, não somente para 
vós, porém para todas as pessoas. Por meio da substância 
elemental de vossos corpos, estais ligados a todas as 
pessoas. Toda vida é uma unidade cósmica e não 
podereis separar-vos da mesma, somente por causa de 
vosso próprio progresso. Estai dispostos, amados 
Amigos, a desistir de todas as superficialidades em favor 
do progresso da humanidade. 
 
Sabemos que esta é uma grande tarefa a ser executada. 
Mas também sabemos que somente podereis alcançar 
vosso próprio objetivo quando puderdes solucionar 
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perfeitamente essa tarefa. Toda ajuda para esse fim está à 
vossa disposição. Aceitai, também a minha, que sempre 
vos é ofereci~ da, e sede envoltos no Amor de meu 
coração, pois sou sempre um amoroso e solicito Amigo, e 
senti: 
 

EU SOU um pilar do Fogo Violeta um Foco 
Ardente de Energias cósmicas, que dissolvem 
tudo o que é negativo. 
 
EU SOU a perfeita expressão da divina 
Sabedoria e do Amor, para ser auxiliar e 
dirigente de meus próximos. 
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A CRUZ DE MALTA 
 
 

 
Um auxílio em vossa evolução, que muito me agrada, é a 
Luz da Cruz de Malta, que representa meu modelo 
pessoal. Cada um de vós, que se liga a mim, é abençoado 
através do meu Amor e gratidão. 
 
 

Contemplai a Cruz de Malta! Isso vos 
aproximará mais intimamente do Fogo Violeta 
e do símbolo da Liberdade espiritual. 

 
 

Eu abençôo vossa atividade! 
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ELEVAI VOSSAS ASAS 
 
 
 
Quando for noite - e vossos corpos entrarem em repouso, 
eu vos peço: visualizai o quarto em que estiverdes 
descansando! Se o tiverdes conseguido, com os olhos 
fechados, imaginai que o teto de vosso quarto se abre - o 
céu está visível. 
 
Tentai elevar vossas asas, tornar alados vossos corpos 
sutis. Solicitai ao vosso Anjo da Guarda e Espírito 
Protetor que vos acompanhem, com vossos corpos 
invisíveis, que em nossa esfera são visíveis e elevai-vos 
ao nosso plano - conscientes e alegres. 
 
Nós vos ajudamos e o vôo será gratificante para vós. 
Tentai-o sempre, jamais desanimareis se não o 
conseguirdes imediatamente. Algum dia o alcançareis, eu 
o prometo. 
 
Abençôo os Anjos que estão convosco, abençôo a vós e 
todos os seres invisíveis ao vosso redor, e agradeço-vos 
pelo Servir. 
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UMA VIAGEM IMAGINÁRIA 
 
 
 
Faz calor estival - e diante de nossos olhos estende-se um 
ameno vale - em cujo extremo uma cintilante cascata, 
brilhando em todos os matizes do violeta, atrai nossa 
atenção. Sentimos a sublimidade desse vale - é solo 
consagrado em que pisamos, e todas as pessoas que 
amamos nos acompanham. 
 
Quanto mais nos aproximamos desse centro de 
purificação, tanto mais nos sentimos agradecidos por 
podermos absorver essa irradiação. Cascatas de Luz 
Violeta cintilam em todos os matizes e cada nuança tem 
determinada freqüência vibratória, e significado e 
purifica diferenciados planos de consciência em nós. 
Admirando essa abundância de Luz, absorvemos, cada 
vez com maior intensidade, o vivificante frescor dessa 
irradiação energética. Colocamo-nos na torrente da Luz e 
palavras de Mestre SAINT GERMAIN nos alcançam: 
 
O Perdão é o primeiro degrau em nosso processo de 
purificação! O Perdão que deveria ser realizado desde a 
profundeza do coração - perdão, também, quanto a si 
próprio. 
 
Estamos tão subjugados por essa plenitude de Luz, que 
perdoar se torna fácil... 
 
Suavemente a melodia de SAINT GERMAIN chega aos 
nossos ouvidos e começamos a sentir-nos leves e alados. 
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Agora Seres angelicais entram em nosso meio... entre 
eles algumas emanações de vida, às quais ainda estamos 
ligados carmicamente. Oh! Como nos parece fácil o 
Perdão nesta irradiação, com estes sons, e curvamo-nos 
diante de cada emanação de vida, a qual ferimos por 
palavras, atos ou pensamentos, e sinceramente pedimos 
perdão. 
 
Também nossas próprias faltas são por nós encaradas de 
outra maneira. Foram processos de aprendizagem e 
profundamente em seu interior cada um de nós diz: Eu 
me perdôo - elimino tudo o que me deprime! Como isso 
hoje e fácil, na presença de tantos entes queridos e dos 
amados Amigos Anjos. 
 
Depois desse Cerimonial do Perdão, sentimo-nos leves e 
felizes - cargas nos abandonaram. Tomamos o propósito 
de não viver mais no passado, não ressuscitá-lo a toda 
hora. Vivemos Aqui e Agora, e esse Agora é 
maravilhoso. 
 
É encantador andar nessa Luz, semelhante a uma leve 
neblina, e sentimos como essa irradiação perpassa nosso 
corpo físico até a última célula... antigos depósitos são 
destruídos, dissolvidos, transmutados em Luz. 
Justamente as delicadas torrentes de Força Violeta 
possuem um efeito especial... e depois surgem Raios 
dourados, que nos conferem sabedoria, fazendo com que 
reconheçamos muitos velhos modelos de pensamento 
como bastante tolos. 
 



 

 61 
 

Era outro degrau de consciência, onde esses velhos 
modelos se tornavam vivos; isso agora passou. Nesta Luz 
cintilante nenhuma imperfeição pode persistir. Deveis 
amar a Chama Violeta, ela é vossa amiga. E lembrai-vos 
sempre de acordo com SAINT GERMAIN - algum dia a 
Chama Violeta será vosso único auxilio, que estará 
sempre à vossa disposição. Usai-a e gravai as seguintes 
palavras: 
 

A  E S C U R I D Ã O   
F O G E  D A  I R R A D I A Ç Ã O  

V I O L E T A !  
 
Com nossas delicadas vestes, que cada vez- mais se 
enchem de Luz, agora queremos prestar um Serviço à 
Terra: 
 
Elevamos nossas mãos e absorvemos a abundância da 
Irradiação Violeta também através das palmas de nossas 
mãos e a enviamos para abençoar toda vida. Agora te 
chamamos e pedimos, amado grande SAINT GERMAIN, 
reforça a torrente da Luz que enviamos, e envolve nossa 
amada Mãe Terra nas transmutadoras torrentes de Luz 
Violeta... Conservamos essa imagem em nosso 
pensamento... brilhante Luz Violeta, cintilando em 
diversos matizes, jorra em todas as esferas de nosso 
Planeta. 
 
A essa imagem queremos dar sempre um novo impulso, 
para que a Terra, com toda a vida, possa realizar a 
entrada na nova dimensão da maneira mais suave 
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possível e toda emanação de vida possa dizer com toda a 
convicção: 
 
 

ONDE EU ESTOU, EXISTE LUZ! 
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