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Somos mensageiros da Luz. Viemos
de longe, em resposta ao vosso clamor. No
silêncio do ser, reconhecereis a Nossa presença; no fogo do coração, o selo do vosso
destino. Apressai vossos passos. Os tempos
assim o pedem.

Dedicado a
AYNUK

— Por que tanto sofrimento abate sobre o homem da superfície da Terra?, indaga o ser de boa
vontade.
— Vislumbrai a magnitude da Luz que se aproxima, responde-lhe a Voz que, no silêncio, prenuncia a
imortalidade.
***
Não temais pelo que, no futuro, vos aguarda.
Vigiai, sim, no momento presente, pois nele deveis confirmar a vossa entrega.
***
Tempos de sofrimento, tempos de libertação...
Sois capazes de separar do crescimento a dor? Se assim
for, tereis cruzado o umbral que guarda a Terra futura.
***
9

No Caminho, muitas lutas tereis. Mantende
afiada a espada da determinação, e em guarda o escudo
da devotada persistência.
***
— Avançai!, exortava firmemente o Senhor dos
Ventos aos seus correligionários.
Sim, este é o comando de agora: avançar!, pois
os portais dos novos tempos abrem-se de par em par ao
fiel servidor.
***
Aquele que verdadeiramente se entrega ao Supremo não teme, pois venceu, em si próprio, o inimigo.
1

***
— Como entregar-me perfeitamente?, pergunta
o devoto aspirante.
— Não pretendais fazer o que, em vós, o Espírito deve operar, responde-lhe no silêncio o Instrutor.
2

***

10

1

Supremo. Fonte primeva de toda a existência.

2

Espírito. Núcleo de consciência do ser no nível cósmico. Mônada.

A Lei vos foi mostrada. Cumpri-a.
***
Para pequenas mudanças é preciso soltura.
Para transformações radicais é preciso rendição. Para
transmutações profundas é preciso transcendência do
egoísmo.
***
— Como pode o homem reconhecer sua verdadeira face, e por ela deixar-se absorver?
— Abarcando a Inexistência, encontrará a vertente que silenciosamente a tudo sustém; esvaziando-se
de si mesmo, será tocado pela Plenitude; percorrendo
caminho algum, chegará frente ao Espelho invisível,
onde objeto e imagem tornam-se uma única vida-expressão.
***

De nada adianta chorar pelas faltas que cometestes. Mais valeria se seguísseis adiante vosso Caminho.
***
Aquele que semeia para si colhe amargura.
Aquele que em glória lança as sementes da vida sublime
partilha da abundância do Espírito.
***
Na dor, aquietai o coração; na perda, descobrireis nele vosso tesouro.
***
O homem forte rompe obstáculos; o homem
plenificado pelo Espírito atravessa-os como se não
existissem.
***

Aquilo que, no cumprimento do Plano Evolutivo, o homem por si mesmo não puder fazer, será realizado pelas Energias. Porém, antes que atuem, ele deve ter
desempenha-do a sua parte.

No perdão tendes as chaves para o desapego; no
desapego, o caminho aberto para o Infinito.

***

***

12

13

O fraco teme a morte. O forte a enfrenta. O sábio a transcende.
***
Por que chorais a perda daquilo que, em realidade, vos prendia?
***
Na solidão da terra fecunda deve germinar a semente. Sob o calor do sol deve amadurecer o fruto.
***
Aprendei a esperar. Na ânsia colhereis frutos
verdes; no reconhecimento dos ciclos, a maturidade do
que está pronto a se doar.

Aquele que foi absorvido pela Luz penetrou os
segredos da escuridão.
3

***

14

***
Não vos deixeis abater pelas aparentes quedas;
fazei delas trampolim para avançar. Porém, tampouco
pactueis com a lassidão: sede firmes como um arco
pronto a lançar ao infinito a sua flecha.
***
Maior valor tem uma pequena fonte em silêncio e solidão gotejando água pura, que um amplo e veloz manancial contaminado compartilhando o viver do
mundo.
***

***

3

Muito aprendereis ao acolherdes a dor como
mensageira da transformação. Porém, alegria conhecereis se acolherdes a transformação como companheira
de caminho.

Luz. Termo de ampla acepção, neste texto empregado para designar
estado puros de expressão da energia- consciência.

Mais vale um único ser entregue ao Espírito que
milhões perdidos no egoísmo.
***
Se no desperdício lançastes vossas sementes, na
restrição colhereis seus frutos.
***
15

Lavrai, no momento presente, a marca da libertação.
***
Na observância da Lei caminhareis seguros:
tende nas estrelas a vossa referência.
***
Na simplicidade tendes as chaves para a transcendência; no despojamento, a via da liberação.
***
No esvaziamento de si, o ser contata a plenitude;
no silêncio, cruza fronteiras.
***
Não há oferta sincera que não seja acolhida pelo
Espírito.
***
Sede humildes. Sede silenciosos.
***
16

***
Onde está aquele cujos passos não deixam marcas, e cuja respiração não se faz escutar? Aprendei com
ele os se-gredos da Eternidade.
***
17

A Verdade é simples, deve ser vivida. A mente
humana a complica, para esquivar-se na mentira.

Lidar corretamente com os bens materiais é uma
prova tão sutil quanto a de não lidar com eles.

***

***

Se buscais a Verdade, não acolhais a intriga.
***

Para que possais cruzar o sagrado Portal é preciso, antes, largar vossa bagagem.
***

Por que vos mantendes apegados ao que vos
aprisiona?
***

O fraco busca apoio. O forte sustenta. O sábio
redime.
***

Tendes clara a situação à vossa frente. Por que
vos tentais enganar? Assumi, vós, o impulso à evolução;
aos inertes, deixai a lama do passado.

Quanto mais se adianta no Caminho, provas
mais sutis encontra o peregrino.

***

***

No Espírito encontrareis vossa fortaleza.
***
Ricos são os que sabem nada possuir.
***

O lobo das estepes não pode viver nos altos
cumes.
***
Por que insistis em querer conduzir os rumos da
vossa existência? Não compreendestes que cabe ao Espírito fazê-lo?
***

18

19

Aquele que não sabe obedecer não pode acercar-se da Hierarquia4.
***
Vigiai, vigiai. A soberba reveste-se de convicção!
***
Sem humildade não podeis prosseguir no Caminho.

***
Devoção, pura devoção! Dou-vos essa chave.
Usai-a, pois é do vosso direito.
***
Vosso mundo não é este que ora habitais. Vossa
verdadeira casa está em outro universo. Podeis caminhar em observância à Lei?
***

***
Aquele que verdadeiramente busca o Espírito
não descansa sobre lauréis nem chora por perdas: de
ambos aprende lições, sem interromper seus passos.
***
Entregai-vos ao vosso Instrutor. Dele absorvei
o Ensinamento, como a terra sedenta absorve o orvalho
da noite, orvalho em que se reflete a luz das estrelas
distantes.

Se estais satisfeitos com o que já conseguistes,
cuidado: forças dissuasivas estão a vos iludir.
***
Dai à águia as alturas, para que possa transcender a si mesma.
***
Suave como a brisa, poderoso como o tufão, o
peregrino avança.
***

4

20

Hierarquia. Consciência que transcendeu as leis materiais, e que,
por sua elevada magnitude, atua como elo entre o propósito supremo da existência de um universo e dos seres que o compõem.

A busca de conforto é como uma traça que corrói as bases que deveriam ancorar a vida do Espírito.
21

***
Os macacos pulam de galho em galho: satisfazem-se assim. As andorinhas vão e voltam: nisso está a
sua alegria. E vós, que meta elegestes?
***
O Caminho do Espírito é o Caminho do Fogo5:
exige coragem e determinação.
***
Por que pedis desculpas a Deus por vossas faltas, se pouco fazeis para vos transformar?
***
Não duvideis. Milagres podem acontecer.
***
Cultivai no coração as sementes de Bem. Por
vossas mãos o Espírito fará grandes obras.
***
5
Caminho do Fogo. Denominação simbólica da senda a ser
trilha-da pela consciência que retorna à Origem.

22

***
Senhor da Luz, se pela lei deste mundo necessitais de permissão para operar por estes corpos, minha
permissão vos dou. Redimi, Senhor, esta Terra.
***
23

Não alimenteis a autocomiseração: ela vos é tão
danosa quanto a soberba.
***
Aquele que impõe condições em sua entrega
ao Infinito assemelha-se a um mercenário. Com uma
agravante, porém: enquanto o segundo é fiel aos seus
princípios, o primeiro é um farsante.
***
A tepidez é o berço dos covardes. A firmeza e a
prontidão, a marca dos eleitos.
***
Não apliqueis às manifestações do Espírito o
metro da Terra.
***
Enquanto buscais realização, seguis a trilha do
egoísmo.
***

A luxuriante vida terrestre arrastou a muitos em
sua correnteza. É preciso que o ser aprenda a voar, para
dela apartar-se.
***
Apesar de habitar um corpo físico animal, ao
homem cabe manifestar atributos divinos, e não degradar os talentos que recebeu.
***
Como pode o servidor pretender, com suas próprias mãos, curar a Terra doente? Somente morrendo
para o mundo e nascendo em Espírito.
***
Não disperseis energia tratando do que não vos
compete. Cuidai de fazer, em vós, as transformações requeridas.
***
Podeis viver o momento presente sem vos deixar
enredar nas tramas do pensamento? Podeis ter a pele
suave como a de um recém nascido? Podeis caminhar
sem vos cansar? Despi-vos, ó peregrino, das capas que
encobrem vossa essência!
***

24

25

À águia, as alturas; aos vermes, os pântanos.
***
A perdição não está em cair, mas em se buscar
a queda.
***
Desconsiderai vossas dúvidas! Fazem parte do
jogo dissuasivo das forças do caos. Já reconhecestes
vossa meta superior. Dirigi-vos a ela, sem receios.
***
Já é tempo de assumirdes vossa tarefa inteiramente. A decisão é vossa.
***
Perseverai! Esta batalha, não a vence o mais forte, mas o que mais persevera.
***
Não projeteis expectativas naquilo que é inédito.
***

***
O verdadeiro silêncio cura, regenera, constrói.
***
Amai a solidão. Nela encontrareis as respostas
que ora necessitais.
***

26

27

Soubestes reconhecer as indicações para o caminho reto, e propusestes-vos segui-lo. Agora, tendes
uma ponte a cruzar. Não bastam boas intenções: é preciso entrega e ação efetivas.
***
Não tenteis das pedras fazer ouro: as chaves
desse processo não vos pertencem, mas ao Espírito que
habita em vós.
***
A vida interior não se reflete na consciência externa do ser para enaltecê-lo, mas sim para deixar sua
marca nos níveis materiais do planeta.
***
Aqueles que ficam a falar do próprio processo
interior tornam-se iguais a estátuas de porcelana: brancos por fora, ocos por dentro.
***

É preciso partir. Como poderíeis descobrir novas terras? Porém, essa viagem é para o vosso próprio
interior.
***
O mundo elogia feitos heróicos, mas poucos são
os que se propõem a realizá-los.
***
Sede audaciosos. Mas, antes de agir, perscrutai
vosso ser.
***
Não traceis comparações: em realidade não
existe no cosmos duas partículas iguais. Como, então,
quereis comparar?
***
A luta pela vida é uma distorção. A integração
na lei universal é o que está sendo pedido ao homem.
***

É preciso ter controle sobre o que falais. Para
isso, colocai vosso pensamento e afeto no centro do ser.

De que adianta perguntardes o porquê?

***

***

28

29

Não vos deixeis iludir por tantos projetos e realizações. Nestes tempos, mais vale a pequena e silenciosa
ação abnegada que grandes feitos. Grandes? Apenas aos
olhos do mundo.
***
Vigiai para não trazerdes para o caminho espiritual os hábitos da vida comum desta civilização doentia.
***
As Leis da vida do Espírito não podem ser traduzidas em palavras humanas. Porém, seus reflexos
podem ser captados, e atuam como potentes impulsos
liberadores.
***
Invocastes Sabedoria? Humildade é a resposta
que recebeis.
***
A verdadeira instrução emerge da vivência direta da Lei espiritual. Não pode ser incutida num ser: mas
pode-se estimulá-lo a percebê-la.
***
30

***
Doai-vos. É preciso aprenderdes a vos doar.
***
Na claridade do dia mostra-se o movimento
das formas. Na profundeza da noite, a grandiosidade
do Espírito.
***
31

Grandes Seres abriram caminho na existência
terrestre, coligando-a a mundos de sublime Luz. Todavia, se quereis chegar a esses mundos, tendes de dar os
passos em sua direção.

As regras do caminho espiritual podem resumir-se em uma única: amar ao Supremo com perfeição.

***

No silêncio construireis as bases da Nova Morada. No silêncio penetrareis os recônditos do Infinito
cósmico.

A instrução não decorre da palavra transmitida,
mas da energia que a permeia.

***

***

***

Por símbolos vos falo; no silêncio vos abençôo.

A via direta ao mundo espiritual existe, e encontra-se no interior de cada ser.

***
SAMANA6. Guardai esse som em vosso coração.

***
Muitos seres humanos deveriam, hoje, estar
atuando no campo da cura e também da instrução. Porém, atrasaram-se, descuidaram-se das coisas do céu,
preferiram coser as próprias roupas em vez de tecer o
Manto do Senhor.

***
Deixai-vos, ó filhos da Terra, permear-vos pelo
grande Amor!
***

***
Quando vossa mente indaga, vosso coração se
agita. A ordem é mergulhar em vosso interior: não podeis
encontrar na superfície desse mar a pérola que buscais.
***
32

Tempos de provas! Tempos de graça e revelação.
***
6

SAMANA. Entidade sublime, regedora da operação intergalática
para o resgate e a salvação do planeta Terra. Tem em Mestre Jesus
uma de suas representações.

33

O resgate dos seres da superfície da Terra foi
desde muito anunciado. Em diferentes versões, seu advento chegou ao conhecimento da humanidade. Hoje,
porém, ele é mais que uma profecia: é uma realidade
que já se reflete abertamente nos planos materiais.
***
Ó grande Luz! Resgatai esta Terra que com chagas abertas se doa em amor.
***
Sim! Sim! Sim! Aceito, Senhor, vosso chamado!
***
Aquele que um dia caminhou sobre esta Terra
trazendo-lhe a Luz do Grande Sol Central, está presente
hoje e vos fala, no silêncio do ser.
***

***

SAMANA. Usai este nome como um mantra de
salvação.

A devoção pura é como um escudo: protege das
flechas inimigas o coração do guerreiro.

***

***

34

35

UATUMA SAIBIRANA. Aproximai-vos, Ir-

Se buscais a luz, não pactueis com a obscuridade.

mãos.
***
Hierarquia! Vossa é a chama que arde em meu
peito!

***
HUARAITIMA SAIBIRUK. Na fé, caminho
para vós, Senhor.

***

***

Como o broto a romper a rígida crosta que encobre a semente e a dirigir-se à luz, assim nascerá a Nova
Terra.

Mesmo que a escuridão se faça em torno, sabei
que dentro de vós a luz brilha.

***
Se por egoísmo caístes, por gratidão vos elevareis.

***
Hoje não é mais possível a conivência: afinal, a
que Senhor pretendeis servir?

***

***

Palavras doces são para os que necessitam muletas. Falamo-vos claro, pois escolhestes caminhar na
Luz. Nessa senda, sombras não podem existir.

Mérito algum há em cumprirdes a Lei. Isso é
apenas uma premissa para iniciardes vosso Caminho.

***

***

Quando fordes chamados, não olheis para trás,
mas na fé caminhai rumo ao vosso Pastor.

O vento sopra vossas velas, faz vosso barco navegar. Vosso destino está marcado nos céus: segui, pois,
o rumo indicado nas estrelas.

***

***

36

37

Dai-me, Senhor, a graça de amar unicamente
a vós!

O coração dos justos pulsa num mesmo diapasão: nele habita a paz do Senhor.

***
Se estivésseis desapegados do vosso passado, já
poderíeis ter reconhecido o passo que deveis dar.
***

***
SAMANA. Repeti este Nome como sagrada
oração.
***
SAMANA, SAMANA, SAMANA.

Da Luz nascestes. À Luz voltareis.
***
***

Por vossas mãos farei milagres.

Estai preparados, pois não sabeis quando nem
como sereis chamados a partir.

***

***

Nada pode deter aquele que, em verdade, se entregou ao Infinito.

AIPANA SAITU. Fielmente vos espero, Irmãos.
***
Não temais o inimigo. Tampouco o desafieis.
***
38

***
Para manifestar-se, o Plano Evolutivo necessita seres que se doem como canais; porém, para assim
atuarem, devem estar isentos de qualquer busca sutil de
recompensa.
***
39

Se soubésseis a importância da oração abnegada, não vos dispersaríeis em discussões inúteis.
***
De que adianta dardes o céu aos peixes, se fora
d'água não podem viver? Deixai-o aos pássaros, que
pelo amor aprenderam a voar.
***
Orai, orai, orai.
***
Aquietai-vos. Assim, pacificados, deixai que a
conexão com a Luz se faça. Nessa Luz, elevai-vos em
consciência e transportai-vos ao coração da Hierarquia.
***
O silêncio é o veio do Amor.
***

***

Buscais entregar-vos ao Infinito? Amai, pois, a
transformação.

Jejuai em espírito: que vosso único alimento
seja o amor ao Supremo.

***

***

40

41

Sem desapego, não há silêncio. Sem silêncio,
não há compreensão. Sem compreensão, não há serviço.
***
Se ainda habitais esses corpos densos, feitos de
matéria física, é porque tendes algo nesse nível a cumprir. Porém, sabei que o destino deles é sutilizarem-se,
é liberarem a luz que suas células abrigam. Não confirmeis, portanto, o estado em que se encontram.
***
Desapegai-vos! Ainda estais a cuidar de vós
mesmos?
***
Se vos lavais, que seja pela glória do Supremo
Senhor.

Perseverai.
***
Curiosidade? Dissipai de vós essa sombra!
***
Quando um segredo é exposto, ele perde o valor.
Quando a terra está ressecada, a chuva não a penetra.
Quando o Ensinamento é propalado sem ser vivido, ele
se torna estéril.
***
Com palha não se constrói base firme. Com traidores, não se manifesta o Plano Evolutivo. A ambos o
fogo consome.
***

***
Ao Supremo Senhor ofertai vossa vida.
***

Deixai aos traidores a hipocrisia. Fazei do silêncio a vossa trilha.
***

Os grilhões se rompem não pela força, mas pela
rendição ao Supremo.

Por que haveríeis de temer ser corretos? A retidão é a marca dos eleitos.

***

***

42

43

Fidelidade, quão esquecida fostes nestes rincões!
***
Desculpas de nada valem na senda do espírito.
Ocupam um tempo que poderia ser mais utilmente empregado. Em vez de vos desculpar, agi prontamente em
consonância com a Lei.
***
Elogios? Cristalizações.
***
Cumpri vossa tarefa e deixai vosso irmão cumprir a dele.
***
Não julgueis. Deixai à Lei o equilíbrio do universo.
***
Hierarquia: caminho da Lei, Lei da Verdade.
***
44

45

No amor humano teceis laços com a carne, tornando-vos, da posse, prisioneiros. No Amor Infinito
trilhais a Liberdade, transparente senda da obediência
ao Pai.
***
O Ensinamento não se destina aos tépidos. Estes
escolheram os poços da estagnação.
***
Por que esperais que os Céus façam aquilo que
deveis, vós, fazer?
***
Se caístes, levantai-vos.
***
Como poderia um rio correr continuamente renovado se estivesse separado de sua nascente? Unificai-vos, pois, à vossa Fonte.
***
46

Não é preciso viajar a terras longínquas para encontrar vosso Mestre ou Instrutor. Basta vos aquietardes, onde estiverdes, e em adoração voltar vossa consciência para o centro do ser.
***
Grandes feitos marcaram a vida de muitos personagens da história. Porém, maiores e mais importantes fatos ocorreram no silêncio da ação invisível, perpetrada por abnegados servidores da Lei.
***
Fazei isto agora, sem mais adiar: voltai vossa
atenção para dentro de vós, e ali adorai o Supremo Ser.
***
Sagrado silêncio permeia aquele que se rendeu
ao Espírito.
***
Com asas de devoção eleva-se em vôo o peregrino.
***
47

Paz, paz, paz.... Paz a esta Terra.

Em vossos pontos fracos sereis tentados. Tereis,
pois, nessas provas, a oportunidade de fortalecer-vos.

***
Luz, ó grande Luz! Abençoai os que vos esperam!

***
Maior dor não há que a da negação à Luz.

***
Os membros da irmandade das trevas estão extremamente ativos nestes tempos. Não abrais vossa morada a esses sombrios mensageiros.
***
Orgulho, soberba, vaidade, arrogância, ambição. Repudiai, ó filhos da Luz, o veio das trevas.
***
A mentira oculta-se nos olhos do traidor.
***

***
Sorrateiro e esquivo, o mensageiro das trevas
lança obscuras sementes. Arrancai do vosso solo essas
plantas daninhas, enquanto ainda podeis fazê-lo.
***
Na obediência, a fortaleza.
***
Não temais. Tampouco vos ocupeis da batalha:
deixai-vos permear pela magnificência do Espírito.
***

Ao serdes tentados, afirmai no Espírito a vossa fortaleza e caminhai na retidão, pois é preciso saber
persistir.

As hienas disputam a carniça. O pássaro sagrado eleva-se em vôo em direção ao Sol.

***

***

48

49

Luz, ó Grande Luz! Permeai vossos irmãos!
***
A verdadeira Beleza é intocável pelas sombras
da desarmonia.
***
Escolas não fazem artistas. Estes, quando verdadeiros, são formados na supra-existência do seu ser.
***
O Belo habita o coração dos mortais. Porém,
apenas florescerá quando alcançarem a imortalidade.
***
A Música ainda não foi compreendida pela humanidade terrestre. Poderá sê-lo na próxima fase da
vida na superfície do planeta que, purificado, será permeado com maior potência pelo Verbo Criador7.
***
7
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Verbo Criador. Essência criadora do som, instrumento para a manifestação dos universos.

***
A arte não pode estar separada da vida. Tampouco a vida pode estar separada da arte. Uma e outra
são, em essência, uma única e mesma realidade.
***
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De modo geral, o que hoje se faz no campo da
arte, da educação, da medicina, da religião e do governo
não passa de um jogo obscuro de forças caóticas que
tentam sobrepor-se umas às outras.

Não há situação externa que possa impedir a
evolução de um ser. Somente ele mesmo pode retardar
os próprios passos.
***

***
Afinal, quereis ser autor ou instrumento? Dessa
resposta dependerá vossa sintonia com o Cosmos.
***
A ilusão dos sentidos são as grades da vossa prisão. O desejo é o cadeado que a mantém fechada.
***
Aquietai-vos e escutai: tudo o que verdadeiramente necessitais está dentro de vós.
***
Na presença da Luz as trevas desfazem-se.
***
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Chorais por estar prisioneiros? Fostes vós mesmos que construístes essa prisão. Deveis, portanto, vós
mesmos dela sair.
***
Para chegar à Liberdade é preciso amá-La.
***
Não existem culpas nem culpados. Há, sim,
aprendizados e aprendizes.
***
Esta civilização caída transformou religião em
política, em vez de fazer emergir no ato de governar a
essência da pura Religião.
***
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Reza um dito em vossa terra: "o demônio faz a
panela mas não a tampa". Religiosos? Mercenários.
***
A verdadeira transformação não pode ser conduzida pelo ser humano, mas por suas mãos o Espírito
pode plasmar nesta Terra a face do Sol.
***
"Raça de víboras", disse Cristo aos que pactuam
com a obscuridade e dela se nutrem.
***
***
Não é apenas com intenções que se manifesta
o Plano Evolutivo, mas com ação dedicada e efetiva no
mundo das três dimensões.
***

As transformações serão totais. Qualquer expectativa deve ser prontamente deixada de lado.
***
A Irmandade8 habita o coração do servidor.
Não busqueis fora o que está dentro de vós.
***

Pacificai-vos. Tendes fé?
8

***
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Irmandade. Conjunto de seres, consciências e Hierarquias que respondem aos desígnios da Fonte Criadora do Cosmos, e por cujo intermédio esses desígnios se manifestam.
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Se pretendeis servir em um trabalho grupal evolutivo, aprendei, antes, a viver só.

A essência crística é onipresente, oniabarcante,
onisciente. Não pode ser reduzida a dogmas ou a estruturas de dominação.

***

***

Em segredo, orai. Em segredo, ofertai-vos ao
Pai. Em segredo, unificai-vos à Luz.
***
O que foi feito pelos homens a pó se reduzirá.
***
Reconciliação? Técnica dos trevosos, cristalização em estágios já superados. No caminho da Luz não
há o que reconciliar, pois o que é verdadeiramente unido nunca se separou.
***
A verdadeira Igreja é invisível. A verdadeira religiosidade está no cumprimento da Lei cósmica.
***
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Não é para compensarem-se mutuamente que os
servidores se reúnem em grupos de trabalho, mas para
manifestarem o Plano Evolutivo. É preciso, portanto,
disciplina, externa também.
***
Muitos aspirantes transferem para o caminho
espiritual sonhos pessoais de realização humana. Isso
só os faz retardar os próprios passos, quando não raro
arrastar consigo algum companheiro imaturo.
***
Se aprenderdes a ouvir, quando estiverdes sendo
tentados percebereis também a proteção da Luz. Nela
encontrareis a força para persistir e o poder para repudiar o mal.
***
Na humildade tendes vossa proteção. Caminhai,
seguros, na fé.
***
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Avante! Não vos deixeis tomar pela inércia e
pela tepidez. É preciso dar o primeiro passo!
***
A essência da Sabedoria é hoje a mesma do passado. Porém, difere na forma como se apresenta aos que
genuinamente a contatam.
***
Muito distante da realidade humana atual estão
os padrões que serão vividos na Terra futura. Todavia,
em essência estão presentes, e em essência devem ser
buscados.
***
Como pode em paz e de modo evolutivo um ser
humano relacionar-se com outro ou com o mundo sem
que saiba relacionar-se com o próprio centro interno?
***
A Lei cósmica é única, eterna, oniexistente: contudo, reveste-se de diferentes trajes, anuncia-se de diferentes modos, aproxima-se do ser por diferentes vias.
***
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Não busqueis nas coisas da Terra o que se encontra no Mundo do Espírito.

A perfeição é para ser buscada pelo aspirante,
porém com desapego. Desapego principalmente das
próprias idéias acerca do que seja a perfeição.

***
O Espelho9 da Sabedoria é custodiado, atualmente, numa área etérica específica do Cone Sul. Sua
coligação com Miz Tli Tlan10 é perceptível àqueles que,
nos planos internos, dele se acercam.

***
Milagres acontecem. Mas seguem leis suprafísicas, e não caprichos humanos.
***

***
O chamado para caminhar até a Fonte transcende as limitações humanas: ele parte do âmago do ser e
toca sua superfície. Mas os passos nessa direção devem
ser dados pelo eu consciente. Por isso a perseverança é
necessária.
***
Abri-vos à transformação, simplesmente. Não
tenteis conduzi-la.
***
9

10
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Espelho. Núcleo que capta e irradia impulsos evolutivos segundo leis
cósmicas específicas.Tanto um ser, quanto uma civilização ou um
planeta pode atuar como Espelhos.

Miz Tli Tlan. Centro intraterreno regente de toda a vida planetária;
custodia a realização do propósito evolutivo do planeta e sua coligação com o Sol espiritual.

De que vale vos preocupardes com a hora do
resgate nos planos materiais? Assim como a cada noite
sois conduzidos ao estado de sono, sereis elevados no
momento do traslado.
***
A energia de cura irradiada pelo centro intraterreno Aurora11 é potentíssima, e está disponível hoje,
como nunca esteve, ao homem da superfície da Terra.
Para contatá-la é preciso humildade, entrega e abertura
à transformação.
***
Aurora, centro intraterreno encarregado da
cura cósmica no planeta, está atuando diretamente so11

Aurora. Centro intraterreno encarregado de irradiar a energia da cura
cósmica para a vida planetária.
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bre a consciência de cada ser resgatável. Quanto maior
a disponibilidade desses seres, maior a profundidade
do contato.

Não confundais Serviço com camuflada conivência com hábitos antigos.
***

***
Mantende vossa atenção no interior do ser.
Sempre.
***
Simples, mas poderosa: não há barreira que resista à verdadeira entrega.
***
A ilusão no mundo material fez com que o ser
humano acreditasse serem reais as imagens e impressões captadas pelos sentidos. O que é efêmero esvanece-se ante a realidade; o que é verdadeiro subjaz.
***
As tarefas de um servidor do Plano Evolutivo
não se restringem ao que ele executa na vida externa.
Na realidade, essa é a menor parte do seu serviço.
***
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A ação nos níveis internos é muito mais dinâmica do que a ação externa do ser.
***
Serviço é a expressão da alma do ser. O impulso parte da alma e manifesta-se por intermédio de seus
veículos.
***
É preciso que o servidor do Plano Evolutivo não
se deixe envolver com os sonhos humanos que sua natureza terrestre inexoravelmente lhe impõe. É preciso que
ele aprenda a olhar a vida em perspectiva, a desidentificar-se dos movimentos dos seus corpos, a manter-se firme em sua meta. É preciso que ele vigie, principalmente
nas pequenas coisas.
***
A Hierarquia não lida com situações vivenciais
dos servidores. Ela trabalha com fogo e luz; portanto,
com a essência da vida.
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***
A sintonia com a Verdade é pura, simples. É
despojada de ornamentos, e não pactua com hábitos ou
tendências humanas.
***
Nesse caminho é preciso sinceridade. Mas não
bastam boas intenções.
***
Muitos pretextos vos trará a mente para desviar-vos do verdadeiro caminho. Portanto, vigiai.
***
Não façais de vossas quedas motivo de auto-comiseração. Ao contrário, levantai-vos prontamente
e segui adiante. Fortalecei-vos com elas, mas não sede
condescendentes.
***
No silêncio vos chamarei. No silêncio conhecereis Minha Face. No silêncio sereis tocados pelo verdadeiro Amor.
64
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***
De par em par abrem-se, ao devoto peregrino, as
portas dos Templos internos.
***
O Espelho do centro intraterreno Erks12 resplandece. Revela, em luz e glória, as chaves do ciclo vindouro.
***
Que estais a buscar? A Fonte de pura água ou
escuros e lamacentos poços?
***
Amai ao Criador. Amai a Ele, também nas criaturas.
***
Sete chaves vos dou. Sete portas tendes a abrir.
Uma após outra, sereis por Mim conduzidos à Eternidade.
12
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Erks. Centro intraterreno, irradiador da energia espiritual para o
planeta.

***
Avante! Somente assim aprendereis a voar.
***
Estai atentos, pois o sagrado Mensageiro baterá
à vossa porta.
***
A decisão é vossa.
***
Se ainda sois tolhidos pelo mundo, ao mundo
ainda pertenceis.
***
Aquele que busca a Verdade não teme os rumores do mundo.
***
Se o aspirante não caminhar com desapego,
aquilo que do mundo lhe é querido se transformará em
pesada corrente a prender-lhe os pés.
***
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Não deis asas à imaginação humana. Com ela,
apenas manipulais vossas tendências terrestres, impregnadas de um rançoso material coletivo. Buscai a imaginação do Espírito, que não é fabricada nem conduzida
pela mente do homem, mas nela se reflete, desvelando-lhe segredos da Criação.
***
Tortuosos caminhos são os indicados pelo racionalismo. Retas e claras trilhas são as mostradas pela
intuição.
***
É simples: primeiro, desapegai-vos de vossas
preferências e expectativas. Em seguida, renunciai a
todo e qualquer resultado, reconhecendo a suprema Sabedoria que tudo rege. Logo, aquietai-vos e entregai-vos
às mãos dessa Sabedoria. Porém, se realmente entregardes a vós mesmos e o vosso problema, não tenteis tomá-los de volta com o pensamento.

***
Buscai a vida do Espírito. Essa busca é feita na
consciência, é cultivada no âmago do ser. Reflete-se na
vida externa, mas é dela independente. Opera transformações, mas de dentro para fora, e nunca sob compulsão.
***
Não vos conturbeis com o que acontece hoje à
vossa volta. Tampouco pactueis com o mal.
***
Se quereis verdadeiramente servir ao Plano Evolutivo, desapegai-vos, também, desse querer.
***
A livre escolha é uma deturpação do verdadeiro
querer. O Espírito não escolhe: ele é. Sendo, cumpre o
seu destino.

***

***

A transcendência do ego não pode se dar com o
querer humano. Ele é fruto de ação sobrenatural do Espírito na consciência do ser. Todavia, para chegar a esse
estado, é preciso, com o querer, buscá-lo.

O verdadeiro governante não é eleito por votos.
Ele emerge, e é então reconhecido.

68

***
69

Na superfície do planeta, o ato de governar degenerou-se em uma corrupta e perversa corrida pela
posse e pelo usufruto de bens materiais. Mas, na Nova
Terra, voltarão a estar entre os homens autênticos Guias.
***
O verdadeiro governo do planeta é invisível, intocável pela degenerada vida da superfície. Está sempre
presente, e sua silenciosa atuação pode ser percebida
por aqueles que ao Supremo se entregam.
***
A ajuda virá na exata proporção da vossa abertura.
***
Enfermos? Não, aprendizes.
***
Sede sinceros. Para que tentar camuflar vossos
erros? Nesta senda, nada permanece escondido.
***
Aos olhos do Instrutor, todo o ser se desvela.
***
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O que podeis conceber como universo é apenas
uma ínfima fração do que realmente existe. A vida cósmica é infinita: e tudo é Consciência em ação.
***

futura. Fazem-no em consonância com o destino do ser
interior de cada indivíduo por eles contatado.
***

Se soubésseis ler nos fatos da vida as mensagens
que a suprema Sabedoria vos envia, muito menos sofrimento projetaríeis sobre a existência terrena.

A abertura para a cura deveria ser, antes de
tudo, um ato sagrado de oferta da própria vida ao Criador. Portanto, sem expectativas de retorno ou de compensações.

***

***

— Como ajudar os que sofrem?, pergunta o devoto aspirante.
— Transmutai em vós o egoísmo, responde-lhe,
no interior do ser, o Instrutor.

O verdadeiro curador atua a distância, silenciosamente, sem artifícios mentais ou intenção dirigida ao
paciente. Na cura, todo o seu ser está absorvido na Luz.
Nada mais.
***

***
O sofrimento é filho do apego e da ignorância.
É permitido que exista, pois atua como instrutor. Porém,
não deve ser buscado, e tampouco faz parte do Plano
Evolutivo para a Terra.
***
Os curadores do centro intraterreno Aurora
atuam nos níveis sutis da humanidade da superfície,
incorporando, nos seres resgatáveis, sementes da vida
72

Fatos suprafísicos ocorreram na superfície da Terra, promovidos pelas naves e pelos comandos extraplanetários encarregados da Operação Resgate13. Na região correspondente ao centro Aurora, por exemplo, muitos desses
fatos vieram ao conhecimento público. Porém, esse processo de exteriorização da Irmandade cósmica foi gradual13

Operação resgate. operação de salvação da vida terrestre, comandada e executada por consciências extraplanetárias de elevado grau
evolutivo. Transcorre basicamente no nível espiritual, mas pode refletir-se também nos estratos materiais do planeta. Tem, nos centros
intraterrenos, importantes bases de trabalho.
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mente se recolhendo aos níveis internos, dada a resposta
negativa da maior parte da humanidade da superfície.
***
A maioria dos seres que se dirigem aos núcleos
de cura fazem-no movidos pelo egoísmo: buscam retirar, tomar para si, sanar seus males, e seguir vivendo do
mesmo modo desequilibrado de antes. Não reconheceram, portanto, o motivo de estarem enfermos.
***
Muitos seres resgatáveis mantêm contato regular com os centros intraterrenos, fazendo estágios e
prestando serviços. Porém, em geral esses contatos não
chegam a refletir-se na consciência externa, dada a rigidez do corpo etérico e a densidade do sistema cerebral
desses seres.
***
Cada ser que sofre acrescenta dor à já pesada
esfera psíquica do planeta. Portanto, não vos lamurieis.
Sede gratos, e avançai.
***
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***
Primeiro, avaliai o motivo da vossa ação. Se é
puro, isento de interesses humanos, se estais permeados
pela sincera e verdadeira entrega, então podeis prosseguir.
Observai vossa respiração; deixai-a, espontaneamente,
tornar-se mais lenta. Ide então, calmamente, conduzindo
a atenção para o centro do vosso ser e reafirmai vossa
entrega. Em seguida, em silencioso recolhimento elevai a
atenção e deixai-vos absorver na Luz de SAMANA.
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***

A Beleza é o arauto da supra-existência.

Em solitude chega-se à Suprema União.

***

***

Não vos apegueis a exercícios. Aprendei a usá-los, enquanto úteis, como instrumentos.

A continuidade de consciência, ou seja, a possibilidade de se estar desperto em diferentes níveis e neles
atuar, é um estágio a ser atingido pelo servidor do Plano
Evolutivo.
***
Se buscais a Fonte, tendes de caminhar sós; porém, nunca estareis sozinhos.
***
Somente Beleza existe na ascensão.
***
Beleza e Paz, Beleza e Poder, Beleza e Amor. A
verdadeira Beleza não ativa os sentidos, acalma-os; não
degrada o ser, eleva-o; não confirma padrões já existentes, transcende-os.
***
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***
Se os que se dizem cristãos realmente olhassem
a vida que levam, veriam que muito distante estão do
que lhes foi indicado por Cristo.
***
As chaves do verdadeiro processo de "absolvição
dos pecados" foram há muito perdidas pelas organizações
religiosas. Nele estão incluídos o sincero desejo de transformação do ser que confessa, e a capacidade de transmutação daquele que deve atuar como canal de energias
sublimes. É, portanto, incompatível com jogos de interesses, com regras estereotipadas e, sobretudo, com a comercialização.
***
Ao olhardes as estrelas, no silêncio coligai-vos
com Nossa Irmandade.
***
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Os universos existem uns dentro dos outros, em
múltiplas dimensões. Portanto, tempo e espaço não são
obstáculos para o contato Conosco.
***
Vossa mônada14, núcleo divino do vosso ser,
respondeu ao Chamado. Não fosse assim, não estaríeis
lendo estas linhas.
***
Conduzi vossa vida externa segundo os preceitos ditados por vossa consciência mais alta.
***
A sobriedade é necessária. Mas que não se torne
algo falso, uma capa a ocultar a soberba: ela deve nascer
da simples e serena entrega do ser ao Supremo.
***
Não tenteis construir uma falsa imagem acerca
da vossa situação atual. É melhor tratar de ver vossos
defeitos e cortá-los pela raiz. Porém, não fiqueis analisando a vós mesmos. Entregai-vos ao Mais Alto. A entrega sincera opera transformações profundas no ser.

***
Para vos elevardes é preciso esforço e dedicação.
Para cair, basta vos descuidardes.
***
Acudi aos necessitados. Mas tratai de ver neles
a ocultada divindade.
***

***
14
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Mônada. Espírito; núcleo do ser criado pelo Regente-Avatar quando
este é atraído para a manifestação no universo físico cósmico.

Reverência. Recobri com este manto os vossos
atos.
79

***
No esquecimento de si encontra-se a chave da
transcendência.
***
Somente encontra a paz aquele que se liberta de
si mesmo.
***
A cada um o seu caminho, o seu destino, a sua
Morada. Deixai, pois, que os ciclos se cumpram.
***
A presença crística é imanente a este sistema solar e a este universo planetário. Deve, porém, ser dinamizada no âmago dos seres.
***
Deixai-vos alargar por esse infinito Amor!...
***
É tempo de transcendência. É tempo de despertar.
***
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Na boa intenção o servidor pode desviar-se da
verdadeira meta.
***
Quedas existem. Não deveis temê-las. Deveis,
sim, precaver-vos de cair.
***
A dor, se corretamente compreendida e aceita,
torna-se instrumento de redenção. Cumpre seu papel,
podendo assim ser transcendida.
***
Não é preciso terdes domínio de técnicas para
transcenderdes a dor. É preciso aceitação, abertura ao
desconhecido e, antes de tudo, fé no Inominável.
***
A Sabedoria do Cosmos legou a todas as criaturas as possibilidades de com ela se unificarem. Essas
possibilidades traduzem-se em ciclos, processos, provas
e ritmo de evolução.
***
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As cores e o som, como instrumentos de harmonização e de cura, serão amplamente utilizados na Terra futura, que estará sutilizada e terá seu nível etérico
dinamizado por energias cósmicas potentes. De modo
geral, o que se faz hoje nesse campo é mera repetição,
reminiscência do período atlante. Não tem, portanto,
grande valor evolutivo.
***
Os sonhos e as visões podem ter importante papel no desenvolvimento do aspirante, e também atuar
como instrumentos de serviço. Porém, não são metas
em si, e o aspirante nem deve colocar nisso excessiva
atenção.
***
A experiência é necessária. Todavia, sem se
aliar à intuição pouca serventia terá no Caminho.
***
A vida de um servidor deve estar totalmente devotada aos desígnios evolutivos. O uso correto do tempo
e da palavra precisa, portanto, ser por ele prontamente
apreendido.
***
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***
A ânsia por conhecimento torna-se um véu que
separa, da Verdade, o buscador.
***
Há muito foi-vos dito: fazei do equilíbrio a vossa
trilha.
***
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A via da liberação está hoje ao alcance de muitos seres. Liberação e transcendência dos mundos da
matéria.
***
O mais importante ao aquietar-vos é vossa atitude.

***
Há seres autoconvocados, membros da humanidade da superfície da Terra, que hoje trabalham ativamente no campo da transmutação das energias planetárias. É uma tarefa que realizam na maioria das vezes
inconscientemente, mas que pode refletirse também na
sua consciência externa.

***
Equanimidade, sim. Indiferença, não.

***

É no ardor da entrega ao Espírito que se forja a
matéria que acolherá a Vida Mais Abundante.

A transmutação monádica difere da simples
transmutação de energias. Na primeira, ocorre uma troca de mônadas, havendo assim a transcendência da lei
da morte; na segunda, ocorre uma elevação do nível e
do potencial das energias.

***

***

A presença de sublimes Hierarquias cósmicas
na órbita da Terra reflete atualmente não apenas o cumprimento de um ciclo, mas a resposta dos Céus a um
planeta que acolheu a dor.

Liberdade? Essa pérola somente a encontrareis
no cumprimento da Lei.

***

***
Transmutação! Neste Raio viajareis!
84

***
Neste Caminho estais sempre a partir.
***
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A Instrução que nos níveis internos é transmitida ao aspirante difere em gênero e grau da que é transmitida ao Iniciado. Para ambos, porém, são válidas as
mesmas premissas: silêncio no escutar, silêncio no agir,
prontidão, devoção e entrega.
***
Infinita senda, que conduz o peregrino ao Oceano de Amor!
***
As Iniciações15 são etapas a serem cumpridas
por todos os seres. Hoje, mais que no passado, podem
ser reconhecidas como estágios de ampliação da consciência, nos quais o ser gradativamente vai se unificando, integrando-se ao Todo Maior do qual é parte.
Todavia, são fatos internos, profundos; não podem ser
fabricados pela intenção humana, e tampouco provocados por instrumentos externos.
***
Não vos cristalizeis. O que no passado foi um
bem, hoje pode ser um mal.
15
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Iniciações. Processo interior por meio do qual a consciência é dinamizada de modo especial ao ser contatadas por fontes cósmicas. As iniciações
são, na realidade, degraus da escalada do ser que retorna a Origem.

***
Deixai vossa bagagem. Guardai no silêncio o
vosso tesouro.
***
Rígidas capas encobrem a consciência terrestre.
Coragem, persistência, entrega e determinação são necessárias para traspassá-las.
***
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Sede intrépidos.
***
Forjai com dedicação a vossa entrega.
***
Amai a Luz, deixai a obscuridade.
***
A dúvida é o berço da covardia.
***
Muito antes que o soubésseis, já havíeis chegado.
***
Inimaginável poder está disponível ao homem
que transcende a si mesmo. Tornando-se uno com o Espírito, reflete a face do Criador.
***

Penetrai por estes portais. Estais diante dos
jardins de Miz Tli Tlan. Avançai, vosso Instrutor vos
acompanha.
***
A base da vida futura já está sendo plasmada
no éter planetário. Miz Tli Tlan, o maior Espelho ativo
no planeta, nestes tempos emana os padrões energéticos
que se traduzirão na filosofia.
***
A presença do sábio é silenciosa. Em verdade,
não são necessárias palavras para transmitir Sabedoria.
***
Aqueles que em busca de poderes e dons sobrenaturais procuram penetrar nesta trilha, em verdade estão perdidos, e pelas trevas caminham.
***

De Miz Tli Tlan emanam raios de Sabedoria que
tocam e permeiam os que respondem ao Chamado.

Ó filho amado, por que titubeais? Firmaivos, em
cristalina decisão, na senda dos eleitos.

***

***
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Nos portais de Mirna Jad16 encontrareis o selo
do vosso destino.
***
Tendes em Mim o vosso tesouro.
***
A alegria está em prosseguir.
***
— Ó estrela longínqua, a que estais a chamar-me?
— Chamo-vos ao Encontro, sagrado destino dos
filhos da Grande Luz.
***
É pela unificação das consciências que o Mestre
instrui o discípulo. É pela unificação dos corações que
o discípulo acerca-se do Mestre.
***
***
16

90

Mirna Jad. Centro intraterreno que atualmente intermedeia a energia dos três centros maiores – Miz Tli Tlan, Erks e Aurora – para a
humanidade da superfície da terra

Pelo espaço viaja, incólume, o raio do Amor.
Essa senda crística percorrereis.
***
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Cruzai este portal. No vestíbulo encontrareis novos trajes. Com o manto da devoção, penetrai a sala do
Encontro.
***

***
Ó Pássaro sagrado!, levai ao Senhor esta mensagem!
***

Na imensidão do cosmos tendes vossa Morada.

Vinde! Aproxima-se o momento do Encontro.

***

***

Não há tempestade que possa romper este sagrado fio; não há trevas que possam ocultar esta Luz. Sabei, desta Irmandade sois parte. Fazei juz a essa união.

Ó Vida que ao Cosmos pertence, a ele, liberta,
retornai!

***

Miz Tli Tlan! Raio de luz que rompe as trevas
do individualismo. Vêde, novos tempos já são vividos
na Terra!

No silêncio do coração vos desvelarei os segredos da existência.
***
A tantos foi dado, e tão poucos souberam as dádivas acolher...
***

***

***
Ao homem da superfície da Terra está disponível
uma nova cosmogonia, um novo relacionamento entre a
consciência individual do ser e a Consciência universal.
É preciso determinadamente penetrar os caminhos da
Luz e repudiar os convites das trevas.

Contemplai em espírito.

***

***
Com a gratidão construís vossa fortaleza.
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Sois Vida e Fogo17. Sois Luz.
17

Fogo. Essência cósmica, vivificadora dos universos manifestados.
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***
No Fogo encontrareis as chaves da contemplação.
***
A contemplação é fruto do contato com o Espírito. Ao penetrar esse estado, todo o ser é absorvido
em um vórtice de energia que o traslada aos Mundos do
Não-Saber 18.
***
A oração pode ser ativa ou passiva. A conteplação é dinâmica.
***
A oração pode conviver com o esforço e a persistência. Já a contemplação é fruto de uma ação sobrenatural; toma o ser por inteiro, que por si mesmo nada
faz senão deixar-se levar por sua sublime Presença.
***
Para ser livre é preciso amar a liberdade. Não
como um conceito, nem como uma conjuntura que pro18

94

Mundos do Não-Saber. Estado de consciência que transcende o conhecimento, e no qual, misteriosamente, se SABE, não por informação, mas por contato com a essência de Vida.

picie ao indivíduo realizar o que bem lhe aprouver, mas
como real possibilidade de vivência da Lei cósmica.
***
Neste Caminho não há lugar para a tristeza.
Nele, a alegria está em avançar segundo os ditames do
Criador.
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***
Nos pergaminhos da Verdade, em letras de ouro
está escrito: chegareis à paz quando não mais a buscardes para si, quando tiverdes incorporado em vosso ser a
plena comunhão com o Espírito.
***
Este Caminho é Infinito. Seguem-no os que por
amor morreram para si próprios.
***

A humanidade está em dor. O planeta rompe-se
em holocausto. É tempo de trabalhardes em silêncio. É
tempo de orardes.
***
Repeti a vós mesmos: não sou este corpo, sou a
Vida, sou o Espírito que nele habita.
***
Deixai-vos transformar. É preciso transcender o
egoísmo. Se permitirdes, em vós operarei milagres.
***

Conhecereis em vosso coração a dor do mundo;
então, e somente então, estareis prontos para verdadeiramente iniciar vossa jornada.

Fazei da oração o meio de vos relacionar com o
mundo. Como respirais, deveis orar.

***

***

Primeiro, o raio. Somente mais tarde, o trovão.
***
Aquietai-vos... Aquietai-vos... Deixai-vos permear por Minha Presença.
***
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Não vos deixeis fixar em estado algum, vosso
ou de outrem. Tudo muda. Como vos disse Morya19, o
covarde só treme enquanto não encontra o diamante da
coragem.

19

Morya. Elevada Hierarquia, exprime a energia de vontade poder, o
Primeiro Raio. Atualmente é denominado Amhaj e participa da regência do Centro intraterreno Aurora.
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***

***

A verdadeira paz não pertence ao mundo material. Este é composto de forças em movimento; portanto
de atrito, choques e conflito. A paz pertence à supra-existência, transcende o estado pessoal e penetra os recônditos do ser. Deve, porém, neste mundo refletir-se, e
para isso fostes convocados.

O grau em que a paz se desvela depende do nível
de consciência do ser: a paz de um pássaro em vôo é
diferente da que um ser humano pode vivenciar. Porém,
para que em verdade o homem a conheça, deverá também ele aprender a voar.

***
Aquele que, por meio da guerra, tentar conquistar a paz, esta em verdade ele não conhecerá. Pela
opressão, consegue-se apenas uma contenção de conflitos: não a paz.
***
Sob as ondas, a profundeza do oceano. Sob o
movimento do mundo, sempre presente o silencioso
veio do Amor: deveis contatá-lo, deveis ter nele a vossa
morada.
***
A paz não é um estado paradisíaco, em que os
sonhos humanos de conforto e bem-estar se realizam;
tampouco é uma ausência de preocupações. A paz é
vida pulsante, é vontade dinâmica. Tão dinâmica, que à
consciência humana pode parecer quietude.
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***
Não confundais calma com paz. A primeira é
um estado dos corpos no mundo das três dimensões; a
segunda é um estado supracorporal que, em essência,
está presente em todos os seres.
***
Não confundais ausência de conflitos com paz.
A primeira é um estado efêmero, do mundo formal. A
segunda é eterna, por transcender a forma.
***
Tudo o que hoje ocorre de desequilibrado na superfície da Terra e na vida desta humanidade é fruto do
desvio, da desobediência à Lei cósmica. Portanto, a cura
não está em se consertar fatos externos somente, mas na
própria recondução da vida. Deveis, pois, começar pela
vossa.
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***
Aquele que não cruzou a ponte não conhece a
outra margem do rio.
***
Aquele que não ousa caminha como as lagartas.
***
Sede ousadamente prudentes; sede prudentemente ousados.
***
Ousai! É preciso saber ousar.
***
O que pode temer aquele que foi tocado pela
imortalidade?
***
Sem ousadia não dareis o Grande Salto.
***
Mais forte que o escudo deve ser a decisão do
guerreiro; mais penetrante que a lança deve ser sua aspiração. Sim!, aquele que se entregou à Luz não teme a
escuridão.
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***
Gravai a fogo, nos Céus, o vosso Nome.
***
A ousadia é o fio da espada do guerreiro.
***
Na senda da Verdade, vossos pés devem estar
descalços; vossa bagagem deve ser nenhuma; vossa fé
deve estar unicamente no Criador.
***
Que estais a esperar? Apressai-vos, vosso grupo
prepara-se para partir.
***
O tapeceiro tece, o cozinheiro prepara o alimento, o pedreiro constrói. E vós que vos ofertais à Luz, o
que fazeis?
***

Como o sol, que aquece a superfície da Terra
e a abençoa em vida e renovação; como o vento, que
percorre seu trajeto e não se detém; como a planta, que
da semente ao fruto cumpre os ciclos indicados por leis
universais: assim deveis agir.
***
O Infinito margeia a vida terrestre e convida-a a
deixar-se nele dissolver.
***
Sois puros, mas pouco decididos.
***
A esperança é necessária, mas está no âmbito
humano. Subentende expectativa e, portanto, é limitada
em sua própria natureza. A fé, no entanto, transcende
as faculdades humanas, absorve-as em si, eleva-as ao
Desconhecido.
***

Sois protegidos. Não por causa dos vossos pretensos méritos, mas pela Vida que está em vós.

Falta-vos ação. Esquecestes vossa meta?

***

***
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Inimaginável é o poder criador oculto no ritmo.
Ele atrai, gera e constrói vórtices de energia. Portanto,
cuidai do ritmo que imprimis em vossa vida.
***
Ao trabalhardes na criação da forma que abrigará o sopro do Espírito, fazei-o no ritmo adequado ao
ígneo diapasão.
***
Não interrompais, com vossa arrogância, a corrente da Hierarquia.
***
É um erro pensardes que vosso ponto de vista é
o único e o correto.
***
Aquele que se acomoda escolhe, na Terra, o
poço da estagnação. Aquele que firmemente segue
adiante descobre no ritmo dos seus passos o pulsar de
estrelas distantes.
***
Na Senda não há competição; tampouco retribuições. Translúcido é o caminho da Verdade.
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***
Da fusão dos fogos emana a paz do Espírito.
***
O pulsar ardente eleva-vos ao Criador.
***
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Deveis chegar ao vosso próximo pouso ainda
antes que anoiteça. Lá, recebereis novas instruções.
***

***
Estai atentos, pois o lobo veste-se de cordeiro.
***

Profunda Verdade emana do coração do servidor que se deixou absorver pela essência da sua tarefa.

Preservai do assalto inimigo o tesouro.

***

***

O Instrutor vos observa. O Instrutor vos acolhe.
O Instrutor vos redime.

Não tolhais o desenvolvimento da semente sagrada, oculta no interior dos seres.

***

***

Sabei, não estais vivendo tempos normais.
***
A humanidade ainda não percebeu o correto uso
da energia criativa, que se manifesta, também, como
energia sexual. Não tragais à Terra aqueles que em outras escolas devem ingressar.

Preparai, irmãos, o solo para as sementes do ciclo vindouro do planeta.
***
A Terra já começa a ingressar em nova fase do
seu relacionamento interplanetário. A atuação de certos seres mongolóides nesta época é uma confirmação
desse fato.

***

***

Muitas das crianças hoje encarnadas deveriam
ser arautos da Nova Humanidade. Porém, as estais contaminando com um viver corrompido.

A vida futura na superfície da Terra não será
baseada em leis materiais apenas, mas, principalmente,
em leis supra-físicas.
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***
Dada a crescente estimulação espiritual trazida
por Consciências solares e cósmicas, já é possível ao ser
humano resgatável o contato com leis da supranatureza.
***
O Instrutor vos guia. O Instrutor vos eleva. O
Instrutor vos abençoa.
***
A existência supracorporal será, para alguns seres resgatáveis, o seu próximo destino.
***
A devoção é necessária. Porém, a devoção pura,
que faz o peregrino avançar.
***
Muito antes que reconhecêsseis o Caminho, já
estáveis sendo a ele chamados.
***
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Sois viajantes do cosmos. Não fixeis morada em
ponto algum deste universo. Porém, enquanto estiverdes
nestes rincões, serão eles o vosso principal campo de
serviço.

Amplo é o serviço prestado por um ser em
quietude.

***

Maior que a dor que abate sobre esta humanidade é sua alegria por libertar-se da escuridão.

Sede livres como o vosso Espírito.
***

***

***

Há muito aguardávamos a possibilidade de falar
diretamente ao vosso interior. Preciosa é esta oportunidade; acolhei-a como sagrada dádiva que do Cosmos é
trazida à Terra.

A animalidade ainda presente no ser humano da
superfície da Terra será suprimida. Assim, no ciclo vindouro do planeta, com maior liberdade o homem poderá
cumprir o destino que lhe está reservado desde o início
dos tempos.

***

***

É preciso realmente ouvir o que vossa consciência interna vos dita. Para isso são necessárias a humildade, a obediência e a presteza no agir.

Tende presente a vida do espírito. De outro modo
não podereis a salvo transpor a fase que ora se aproxima
da superfície deste planeta.

***

***

Os vermes rastejam, os peixes nadam, os pássaros voam. E vós, que vos ofertais à Luz, como vos
moveis?

O Instrutor vos chama. O Instrutor vos indica a
tarefa. O Instrutor vos aguarda no próximo portal.

***

***
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Entrega exclusiva ao Supremo: esta é a vossa
fortaleza, este é o vosso caminho.
***
Sem tréguas, sem tréguas, sem tréguas, avançai
em direção à Luz!
***
O fraco desiste. O forte luta. O sábio transcende.
***
Não vos deixeis dissuadir pela ilusão da vida
fenomênica. Neste mundo, tudo é passageiro e fugaz.
Mantende clara em vossa consciência a vida transcendente do Espírito.
***

***

Sempre houve seres evoluídos que, por sua magnânima presença, provocaram transformações profundas na face da Terra. Hoje, esse trabalho é realizado
principalmente no nível etérico, e por isso os Centros
Intraterrenos estão sendo desvelados mais amplamente.

Nestes tempos, Nossa Irmandade atua em conjunção com vosso Regente-Avatar20. Lidamos, portanto,
com as várias mônadas que compõem o vosso ser, e não
apenas com a que anima estes vossos corpos materiais.
20

***
Não há mais como ocultar a Luz que se aproxima.
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Regente-Avatar. Também chamado homem-Cósmico, Oitava Mônada, ou Regente. È o núcleo mais profundo do ser individual, é a centelha divina emanada do Criador. Para que sua energia possa penetrar
o universo material, o Regente-Avatar projeta-se em sete ramificações,
suas sete mônadas.
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***

***

Em vida morrer para o que passou, em vida nascer no que está por vir: eis um mistério da existência, eis
um segredo da paz.

O Instrutor vos protege. O Instrutor vos mostra
o perigo. O Instrutor vos pede cautela.

***

***

Sábias mãos tecem a trama de luz que recobrirá
a sofrida superfície desta Terra em transição.

Nos níveis internos, assim é dito ao servidor da
Luz: na Terra, lidai com as coisas do Céu; no Céu, lidai
com as coisas da Terra.

***
Ave sagrada, mensageira do Reino, acercai-vos
dos que vos chamam.
***

***
Adestrai-vos, irmãos, nesta lida. Estais encarnados, e também no mundo das formas haveis de nesta
estreita senda prosseguir.

O Instrutor vos aconselha. O Instrutor vos estimula a avançar. O Instrutor vos indica prudência.

***

***

O diligente mensageiro não descansa até que tenha cumprido a missão.

A escura e densa avalanche que ora se desencadeia nos níveis psíquicos do planeta, e que tantas repercussões negativas traz à vida de superfície, foi engendrada pela própria humanidade ao sucumbir às forças do
caos. Todavia, do mal faz-se o bem: a luz hoje aprisionada na matéria se liberará e, em fulgor, permeará a Terra.
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***
Não disperseis as vossas energias.
***
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Despertai, ó buscador! Não percebeis as dádivas
que recebestes?
***
Retomai o passo. É hora de avançar firmemente
em direção à meta.
***
Não espereis recompensas. Não espereis ser
compreendidos. Não espereis retribuições. Doai-vos,
doai-vos e doai-vos. Por amor, ao Supremo entregai-vos.
***
Deveis tornar-vos um espelho cristalino da vida
celestial. Sim, fogo e luz é o que deveis refletir.
***
Existem manifestações bem-sucedidas e manifestações malsucedidas. Chamamos de bem-sucedidas
aquelas em que certo porcentual da luz oculta no substrato da existência material libera-se. Dizemos malsucedidas aquelas em que essa luz torna-se ainda mais
encapsulada. Todavia, ambas fazem parte de um processo que inexoravelmente conduz os universos de volta
à Origem.
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***
O Instrutor vos avisou. O Instrutor não impõe.
O Instrutor aguarda-vos em silêncio.
***

117

***
Vossa principal tarefa é serdes guardiães: guardiães da nova vida que se instalará sobre a Terra. Deveis, portanto, acolhê-la por inteiro.
LIVROS DE TRIGUEIRINHO

***
Trilhastes vosso caminho. Chegastes a este sagrado portal. Deveis cruzá-lo. Em realidade, ele vos
abre uma nova etapa da secreta senda dos mensageiros
da Luz. Conhe-cestes a paz. Nela, um dia, habitareis.
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