Série “Os Extraterrestres e Nós”
Os Decaídos
e
Sua Trajetória Terrestre - 2º Vol.

Exilados, Degredados
ou Decaídos

“Vosso livro já é esperado por muitos que
compreendem a urgência do momento.
A humanidade terráquea não saberá avaliar
a Pérola de Luz que lhe cai às mãos, porém,
muitos a receberão como presente doado dos
céus pois já a aguardavam preparados que estão,
para recebê-la.
Façam-se vossas mãos enxadas no campo
virgem das mentes humanas preparando a
fertilidade do terreno para o semeador que chega
e vem semear esperança e fé entre os homens
para que a vida lhe seja plena e eterna.
Salve a Luz
Comandante Setun Shenar
Vice Comando Ashtar
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“...Descortinai uma vez mais o oculto diante
dos olhos ignorantes dos habitantes da Terra e
aguardai apenas entre os Espíritos da Luz, o
reconhecimento e o apreço pelo dever cumprido.
Desligai-vos das críticas terrestres e segui
avante, pois dura será a tarefa....
Ramatis
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1ª PARTE
“... muito em breve, esta paz e este silêncio
que experimentais aqui serão substituídos por
gritos de desespero e dor, uivos de verdadeiras
feras que andarão soltas entre os homens,
serpentes que se arrastarão entrando e saindo
de todos os lugares ondem habitam os seres
humanos.
Muitos pensarão que é o fim, que castigo
maior recaiu sobre a Terra.
Deus, a Luz da Misericórdia, jamais castiga
Seus filhos e tudo o que os homens colherem
terá plantado por suas próprias mãos...”
Nerfetiti - 02/12/1998
Aldeia dos Xavantes na Serra do Roncador
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QUANTO AS DÚVIDAS
Queremos esclarecer que as mensagens da introdução desta obra
deveriam estar inseridas apropriadamente na primeira parte do primeiro volume já publicado. Todavia, se assim procedêssemos, a apresentação do livro
ficaria muito compacta e longa, os leitores sentir-se-iam cansados com tantas
informações, mais ou menos semelhante, e poderiam perder o interesse pela
leitura, o que não constitui nosso objetivo.
Resolvemos então, dividir as mensagens que serviam para
“apresentação da obra” em duas partes, assim como fizemos com todo o
material recebido sobre o tema, ou que viesse a enriquecê-lo, em três pequenos
volumes, a fim de serem lidos sem enfado, sem cansaço.
As revelações não obedecem a ordem cronológica dos fatos
conhecidos, pois como já dissemos, não se trata da história das várias
civilizações vividas pela humanidade terrestre, mesmo porque o relato começa
antes das primeiras encarnações dos decaídos como homens primitivos.
Esta questão vem esquentando a cabeça dos cientistas de todos
os tempos!...
A ciência dos terráqueos ainda não tem, ou não quer ter, conhecimento
além do que seja percebido pelos cinco sentidos ou por sua tecnologia
avançada que, se comparada com a dos Extras e Intras evoluídos, ainda tem
muito que “avançar”...
Acontece que nós não somos apenas o que a ciência moderna
apresenta, somos muito, muito mais que isso.
Ensinaram-nos quando crianças que tínhamos apenas dois corpo: Físico
e alma ou espírito.
Mais tarde, estudando as obras de Allan Kardec aceitamos
tranquilamente, dentro de sua lógica inconfundível, que possuímos três corpos:
físico, perispírito e espírito.
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Os anos se passaram e aprendemos que possuímos 7(sete) corpos
envolvendo o núcleo, que vem a ser o espírito ou centelha divina, ou mônada,
como muitos o chamam. Tudo isso se encontra na escolástica hindu e tibetana,
de outros povos do oriente, em livros de Yoga, de Teosofismo, bem como
nas ciências ocultas dos Magos, o Ocultismo. (Leiam a Libertação pela Yoga
de Caio Miranda, best-seller na década de 1960)
Como “quem procura, acha”, hoje temos certeza que possuímos 7
(sete) corpos tanto em teoria, quanto na prática.
Os sete corpos se desdobram, se deslocam, podendo manterem-se
separados por dias ou meses, dependendo da necessidade da tarefa que se
esteja realizando em outros planos de vida...
Nossos modestos livrinhos têm endereço certo.
Eles atendem a necessidade daqueles que tem olhos de ver e ouvidos
para escutar, respondendo as perguntas, que há muito tempo esperavam as
respostas.
São todos que já caminharam bastante, além dos limites dos cinco
sentidos traçados pela ignorância e presunção de muitos humanos. Por aqueles
que já pensam com sua própria cabeça, fazendo uso de sua mente.
E se perguntam:
Quem sou?
De onde vim?
O que estou fazendo aqui?
Para onde irei ao deixar essa vida?
Nossos livrinhos respondem a estas perguntas.
Que o Senhor de Todos os Mundos nos dê Sua Benção, envolvendonos em Sua Paz.
Margarida
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VER-SE-ÃO EM EXCURSÕES SACRIFICIAIS
Quinze de novembro de 2003. Fazíamos uma vigília em Jacaraípe,
balneário pertencente ao município da Serra/ES, quando, para surpresa nossa,
recebemos a mensagem seguinte:
Ide e acendei a chama da esperança nos corações ansiosos.
Levai a fonte do esclarecimento àquele que tem sede do saber.
Trilhai o caminho do despertamento de almas caídas, necessitando de
alento para despertar.
Margarida, fostes treinada para o comando e para trazer a esta
humanidade aquilo que há muito ela já deveria conhecer.
Os destinados a servirem de instrumentos, para a chegada das
informações, dentro de suas possibilidades, as receberão da Fonte Pura da
Luz, para retransmiti-las.
Àquele que muito é dado, muito será cobrado e aqueles, cuja
energia recebida não a utilizaram para o objetivo programado, ver-seão em excursões sacrificiais futuras, para cumprimento da tarefa
inacabada.
Quanto a vós, canais, instrumentos trabalhadores de última hora, dedicaivos com amor à oportunidade ofertada.
Estamos convosco e vos conduziremos a suplantar os obstáculos para
atingirdes o Plano Maior.
Salve Jesus.
Shama Hare
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YSH-WAM E MAHYR APRESENTAM-SE
Ao nos apresentarmos para compreensão de vossos sentidos,
adotamos a forma humana mais simples que nos foi possível, pois há muito
não mais a possuímos.
Adotamos um corpo físico com aproximadamente 1,30 m de altura,
sem dedos nos pés ou nas mãos, pois tudo que realizamos é por força mental. Moldamos braços e pernas curtos e finos, lembrando o corpo de uma de
vossas crianças, antes das transformações hormonais.
Quanto aos órgãos sexuais, estes não existem, pois nossa tendência
mais masculina ou mais feminina reside na disposição da freqüência cerebral.
Em nossa mente é que reside a fonte de energia que molda toda a
aparência corporal que necessitais para reconhecer-nos.
Também não apresentamos pêlos. Temos a fronte lisa. Somente as
aberturas oculares é que nos aproximam da forma por vós conhecida. Conchas
inertes completam o conjunto, indicando o orifício auricular. Olhos grandes e
amendoados refletem como espelhos as intenções de nossos espíritos,
canalizando para nós o combustível da vontade mental e o óleo lubrificante
proveniente do coração. Juntos, combustível e óleo misturam-se e em
implosões liberam energia para realização de nossas tarefas.
Tudo quanto necessitamos para viver é luz.
Ysh-Wam e Mahyr
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YSH-WAM VOLTA A FALAR
Somos oriundos de outro orbe. Nosso planeta de origem foi extinto e
hoje habitamos novo planeta, em compartilhamento com outros povos,
transmitindo-lhes parte do nosso conhecimento.
Somos o mesmo ser em seu aspecto formal feminino e masculino.
Surgimos da bipartição de nossas centelhas e caminhamos trabalhando para
desenvolver nossas energias consoantes a tal ponto até que possamos nos
fundir num só ser, complementando-nos. (Refere-se a sua companheira
Mahyr)
Estamos progredindo rapidamente, pois trabalhamos incessantemente
a fim de alcançarmos esse dia de glória em que, unidos, seremos um só.
Unidade criada. Amor Puro, Fonte de Luz.
Alcançaremos então a categoria de aprendizes de Mestre, como muitos
daqueles que vos assistem.
Criaturas unas em seus opostos, masculino e feminino, desprovidos da
dicotomia inicial típica da condição humana encarnada.
P – Irmãos, as revelações que ora nos apresentais, fazem-nos vibrar
diferente. Então, somos mesmo seres dissociados e destinados a
reencontrar nosso complemento para, unificados, darmos
prosseguimento ao progresso em esfera elevada?
R – Sim. A unificação das almas, que na Terra denominais gêmeas, é a
ascensão na senda evolutiva.
Primeiro, o ser necessita despertar a consciência adormecida e, em
seguida, trabalhar, libertando-a dos instintos a ela atrelados pelo corpo carnal. Depois, prosseguem os seres em busca do burilamento superior das
qualidades e virtudes sublimes, plasmando suas mentes às condições essenciais
conseguidas através das diversas encarnações.
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Quando, por fim, alcançam o equilíbrio necessário para reencontraremse, passam a desenvolver novo ajuste cerebral, agora para complementaremse, sempre comandados pelo trabalho redentor.
Quando conseguem, em dupla de amor sublime, desgastar as últimas
energias primárias, libertam-se definitivamente de mais um degrau e ascendem
a condição de aprendizes de Mestre, onde mais uma vez, por esforço no
trabalho redentor, alimentam seu espírito unificado em ascese angélica.
P – Como poderemos identificar alguns de nossos amigos nessa
condição?
R – A maioria apresenta-se solitária, em trabalho, por ainda
encontrarem-se no estágio imediatamente anterior a unificação, como já podeis
deduzir, Mestres e aprendizes.
Dentre os vossos amigos mais conhecidos, que se encontram, como
nós, em fase de unificação, estão os irmãos Nefertite e Akhenaton.
Ysh-Wam
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COMO SE APRESENTAM
A forma como esses dois Seres de Luz de alta hierarquia apresentamse aos nossos olhos espirituais, surge da necessidade de se mostrarem aos
trabalhadores da Terra para que os identifiquem, pois que a expressão de
sua forma não mais existe.
A roupa que usam parece ser uma mistura do material de seu planeta
de origem, moldada à semelhança do planeta no qual estejam trabalhando no
momento, no caso, a Terra e adequada à missão que estejam realizando. É
como se confeccionassem uma indumentária e o seu espírito entrasse nela a
fim de manifestarem-se.
Como acessório, existe algo semelhante a uma gota de cristal na
testa, que identifica a ordem espiritual a qual pertencem.
Usam uma capa de cor azul turquesa, cuja espécie de tecido lembra
o cetim e revela a ordem espiritual a qual estão filiados para a tarefa em
curso. Fecha-se no pescoço, abaixo do queixo, por uma delicada corrente,
portando o símbolo da Grande Fraternidade Branca Universal (GFBU): o
triângulo e a cruz.
A roupa que vestem por baixo da capa é um macacão inteiriço de cor
prata, cobrindo todo o corpo da cabeça aos pés, com exceção do rosto.
Tem função delimitadora de espaço, é nutritiva, protetora, higienizadora e os
impermeabiliza-os do ambiente onde estão mergulhados.
A médium
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TRILHAS DE ACESSO AO PASSADO
Preparai-vos.
Estaremos convosco enviando notícias de além Terra, limpando células
neuroniais em trilhas de acesso ao passado de vossa humanidade.
Deixai-nos agir em vossa matéria, é só o que vos solicitamos.
– Sinto estranhas vibrações vindas de vós. Perdão, mas a natureza
do nosso trabalho é tão delicada e minha insegurança é tanta que temo
ser alvo de forças involutivas.
– Vosso temor é certo. Difícil é o momento que viveis. Todo alerta íntimo
deve ser encarado com cuidado e atenção. Contudo, viemos em nome da Luz
e temos estudado minuciosamente as possibilidades de comunicação convosco.
De fato, não estais habituada a nossa faixa vibratória. Pertencemos a um
“grupo de Seres” originariamente destinado a ligar-se a outras mentes, quando
por nós treinadas. Entretanto, posso assegurar-vos que a Guarda Interna do
vosso Grupo de Trabalho jamais permitiria que adentrassem aqui, sequer
pensamentos menos dignos.
Superai vossa insegurança e procurai ser fiel na transmissão de nossos
pensamentos. Dedicação e calma e assegurarão o estado mental necessário ao
trânsito dos pensamentos que enviaremos.
Estamos convosco. Sou Mahyr.
Senti meu corpo tremer de medo. Medo de não ser capaz de canalizar
os pensamentos superiores, ao que, amorosamente o Irmão retrucou: um
livro se escreve página a página, cada página inicia-se com uma frase que, por
sua vez, se forma pelo agrupamento de palavras. As palavras ganham vida e
força, quanto maior for o amor que lhes dedicar o escritor.
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Que o amor seja nosso guia e nossa luz. Amor por toda e qualquer
criatura do Universo. Amor e gratidão pela vida. Sois fonte viva do Amor
Divino, porque Jesus é convosco.
Paz sempre
Mahyr

SOMOS TÉCNICOS SIDERAIS
Reafirmamos nossa presença contínua para manifestação das
idéias e registros que povoam o ambiente cósmico universal.
Nada do que trazemos é narrativa criada por nossas mentes.
Somos Técnicos Siderais e dedicamo-nos ao intercâmbio dos
conhecimentos sublimes do Logos Planetário para vossas mentes
humanas encarnadas.
De vossa parte, necessitamos de harmonia e mentes abertas,
pois grande número de informações será “puxado” de onde está
impresso em vosso tecido cerebral, para que possais registrá-lo no
papel.
Trabalharemos convosco dia e noite sem parar, portanto,
precisamos de vossa preparação vibratória. A todo instante que nos
for possível intercambiar forças, através da densa massa viscosa que
recobre vosso planeta, nós o faremos.
Haverão ataques e perturbações de toda ordem. Intentarão
desviar vossa atenção, perturbando os canais de recebimento. Cuidai
da integridade física, evitando os excessos no agir, falar e pensar, a
fim de que a saúde corporal acompanhe os procedimentos na
manutenção do equilíbrio. Muitos ataques virão, porém uma equipe
especializada originária, como nós, de Astra-Órion os deterão, antes
que vos atinjam. Nós nos dedicaremos à tarefa de canalizar o maior
número de informações que nos for possível, no mais curto espaço de
tempo.
Que a Luz dos Mundos Superiores nos ilumine.
Estamos com o Cristo e o Cristo está em nós. Força, Coragem,
Amor e Luz.
Ysh-Wam e Mahyr
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EM NOME DA LUZ VIMOS TRABALHAR
Lutas e guerras marcaram definitivamente a história de vossa
humanidade, através dos confrontos sangrentos que os seres humanos
escolheram trilhar, dando vazão aos seus instintos inferiores. Demoram-se
assim no mundo material entre conquistas e perdas. Necessitam despertar
para a possibilidade de progresso, sem a conquista e o domínio do semelhante.
Eis porque apresentamos os quadros de vossa ascensão e queda
espiritual. Os humanos evoluem a milênios sobre a Terra, angariando para si
débitos desnecessários.
As civilizações alternam-se, ora se erguendo, ora caindo, sem contudo
deixarem marcas de sua superioridade definitiva. Cabe-nos elucidar quanto
à transitoriedade de vossa história, convidando-vos ao trabalho e à renovação
íntima. Vossa história é uma compilação de ensinamentos importantes.
Vereis no que tendes falhado. Sois vós mesmos os autores e atores do
enredo que apresentaremos em pequenos “flashes”. Vereis o quanto precisais
liberar da Força Divina que trazeis em vós, abandonando de vez a animalidade
que tantas vezes vos conduziu e ainda vos conduz.
Eis no que reside aí nosso objetivo. Não vos ofertamos as
revelações aqui contidas para que delas vos embriagueis em busca de
falhas ou confirmações. Antes nós as transmitimos para que à Luz dos
Ensinamentos do Mestre possais fazer um balanço final, decidindovos pela renovação total e libertação completa dos instintos primitivos
que persistem em vós.
Em nome da Luz vimos trabalhar e em nome d´Ela revelaremos os
acontecimentos.
Ysh-Wam e Mahyr
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POR QUE OS HUMANOS PREFEREM A DOR?
Salve Jesus, o Mestre da Luz!
Com alegria, encontramo-nos entre vós para dar continuidade, dentro
do possível, ao trabalho que vamos iniciar. Sabemos que as dificuldades de
adaptação aos canais ficarão reduzidas à medida que a tarefa fluir, pois vos
conhecemos e vemos a boa vontade dos iniciantes.
Potencializar as forças mediúnicas para realizar revelações requer tempo
e paciência, dedicação e disciplina, mas saberemos nos adaptar da melhor
forma possível, para que, aquilo que deve ser revelado aos homens, o seja.
Ah, irmãs! Tantas revelações que já deveriam ter sido trazidas à
humanidade. Por que os humanos preferem a dor, quando tem o amor para
traduzir em elevação e progresso?
Estamos convosco e assim permaneceremos, integrando-nos e
adaptando-vos à nova condição.
Nós vos saudamos em nome de Deus e é grande a alegria pelo
reencontro.
Salve Jesus.
Ysh-Wam e Mahyr
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DESPERTAI HUMANIDADE!
O despertar da humanidade iniciou-se há muitos milênios e, qual
semente em campo estéril, não germinou. Mais uma “luz” é lançada nos
corações humanos, qual Boa Nova de esperança. Que seja o remédio que
precisam os terráqueos para o despertar nesta “hora final”.
Aqueles que se esforçam para serem veículos das sementes vivem
nas fileiras do Cristo. Que elas possam germinar e dar bons frutos, pois há
em todos os corações dos filhos de Deus o campo farto para o crescimento
da árvore da vida; basta que os humanos arranquem as ervas daninhas que
insistem em cultivar.
Despertai, humanidade!
Somos irmãos. Vinde a nós e, como um só povo, de uma só
nação, de um só Deus, construiremos a Nova Terra, a Terra da Paz!
Jesus é o Jardineiro.
Somos suas sementes.
Elsim
Intraterrestre de Stelta
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2ª PARTE
O remorso é o ácido que corrói a alma,
estacionando-a em penosas afliçoes infrutíferas.
O perdão é o bálsamo bendito do Pai,
anestesiando as feridas e dando condições de
recomeço.
Perdoar a si mesmo é recomeçar.
A estagnação é atraso e pura perda de tempo
precioso daquele que já despertou. A entrega
sincera ao trabalho com Jesus é a chave do
progresso.
Disse Jesus: “ Pega tua cruz e siga-me aquele
que deseja conhecer o Meu Reino.”
Bendito seja o amor!
Gandhi
31

CAPÍTULO 01

Registro Akashico

Desvendar a matéria oculta pela
intransigência, indiferença, orgulho e insensatez
humanos é tarefa árdua e em alguns momentos
dolorosa.
Os homens escutam o que desejam e não o
que precisam, portanto, para muitos soará como
brincadeira, o descerrar do véu que ora realizais.
Conde Rochester
Um dos Instrutores Espirituais do GESH
33
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01. Acessando o Registro Akashico
Ao iniciar a concentração, vi chegar imensa águia, que é uma das formas
como o Comandante Ashtar Sheram se apresenta. Muito mansamente,
pousou, num convite mudo para que eu subisse em seu dorso. Subi e senteime. Ela voou velozmente em direção ao espaço infinito, saindo da atmosfera
terrestre. Aumentou a velocidade e então transformou-se numa bola de fogo
incandescente, mas que não me queimava. Consumiu-se e desapareceu no
ar, deixando-me sozinha num estranho lugar.
O local parecia o espaço, mas não havia o brilho das estrelas e
tampouco eu podia ver qualquer astro, nem de perto, nem de longe. Meu
corpo flutuava de pé, como os corpos dos astronautas na ausência da
gravidade, porém algo o sustinha na mesma posição, de maneira que eu parecia
suspensa por uma Força Maior.
Ao redor, havia uma leve névoa esbranquiçada, como se um véu muito
leve descesse do alto, cobrindo tudo. Por outro lado, todo o ambiente parecia
composto de um cristal líquido no qual eu estava mergulhada. Enquanto
observava o lugar, ouvi a voz firme e de comando de Ysh-Wam. Disse-me
que movesse a mão sobre o cristal. Obedeci. Ao passar a mão, cenas
apareciam e logo em seguida sumiam. Elas eram coloridas, contrastando com
o descolorido do local.
Novo comando de Ysh-Wam orientou-me para pensar em um
acontecimento do meu passado e novamente passasse a mão pelo espaço.
Recordei-me então do nascimento de meus filhos e levei a mão à tela de
cristal. Vi então o momento exato do parto dos três, todos ao mesmo tempo
como se houvessem nascido no mesmo momento. Foi tudo muito rápido e
logo a cena desapareceu.
Concluí estar mergulhada no ambiente etéreo onde se encontram
gravados os Registros Akashicos. Não existe separação de tempo, todos os
acontecimentos ali estão, em outra dimensão.
Também concluí que, na verdade, não era a minha mão que acessava
a informação, mas sim a vontade de minha mente, quando autorizada por
uma Força Maior.
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Depois dessa experiência, comecei a ver uma forte luz, aumentando
de tamanho e intensidade. Parecia já estar presente no lugar, mas estava se
adensando cada vez mais, tomando forma de luz, para que eu pudesse distinguila do restante. Depois, quando já estava bem densa, de certo ponto, outros
pequenos focos de luz começaram a se individualizar, partindo do primeiro.
Eram bem menores, mas também brilhavam.
A emoção que sentia era indescritível, um misto de admiração,
veneração e doçura. Notei então que os focos de luz eram a projeção do
Mestre Jesus e Seus Apóstolos. Envolvida na suave luz de Sua Presença,
ouvi as palavras seguintes.
02. Jesus falando à humanidade
Vinde ter Comigo.
Eu Sou a Chama que, uma vez acesa, nunca se apaga.
Ninguém vai ao Pai senão por Mim, que Sou o Amor.
Tudo é paz em Minha Presença e nada pode abalar-vos.
De tudo que conheceis, nada congrega maior valor do que o Amor
que por vós devoto.
Cuido de vossos passos desde que vossa existência embrionária ainda
se fazia nos planos mais sutis.
Das vidas que viestes, todas elas Eu vos trouxe guiando. Quando
errastes, caindo na lama pútrida, pérfido atoleiro da alma, estive ao vosso
lado, aguardando pacientemente vossa voz clamar por Mim, cuidando para
que breve fosse o período, esforço derradeiro, para vos alçardes além das
misérias mundanas.
Quando por fim decidistes a caminhar, segui à vossa frente, irradiando
de luz vosso caminho para que não caísseis.
Em vão, Nosso Esforço, pois a despeito de Nossa Presença, quantas
quedas sucessivas tivestes. E a cada uma, lá estava Eu, novamente, a vos
aguardar.
Agora, convosco Estou e utilizando-Me da Bondade Magnânima do
Pai, alcanço-vos pelas palavras, que falam diretamente em vossas mentes.
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Podeis me ouvir?
Há muito venho transmitindo Meus Ensinamentos. Tendes Me seguido?
Olhai, pobres enfermos, e vedes quão contaminada vossa túnica
encontra-se. Breve, sereis convidados à grande festa e como havereis de
comparecer portando tais vestimentas?
Depurai-a, conferindo valor àquilo que realmente o tem.
Amai-vos, desfazei os ódios, afastai as diferenças, cultivai a alegria
para que, refeitos da noite sombria, adentreis o alvorecer de um novo dia,
libertos das lembranças torpes e dissabores de outrora.
Convosco Estive, convosco Estou e convosco Estarei.
Por amor a vós, fiz-Me presente na carne e por amor permaneço entre
vós.
Sou todo Amor por vós, para que sejais transformados em puro amor,
fonte cristalina de vossa mônada eterna.
Eis-Me ao vosso lado. Dêem-Me vossas mãos e segui Comigo. Vamos
juntos em direção às estrelas.
Vós sois irmãos amados e por vós, velo sempre.
Jesus
03. Súplica de Jesus ao Pai pela Humanidade
Nesse momento, Jesus dirige-se ao Alto e diz:
Pai!
Eu vos suplico por estes homens e mulheres. Suas crianças e velhos
choram. Há doentes do corpo e doentes da alma. Eternizam-se no
sofrimento, quando vosso caminho é todo luz.
Ainda um pouco mais de tempo vos peço, Senhor dos
Mundos. Alguns poucos estão a ouvir. Falo a eles com todo amor
e creio que saberão escutar-Me as palavras e entender-lhes o
sentido.
Haverão de ajoelhar-se diante de Vossa Presença Maior. Dê-lhes,
uma vez mais, a generosa oportunidade. Oh! Amor Infinito!
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Em Vossa Presença deposito Minha pequena Vontade e a Vós
rendo Minha Força.
Que se cumpra, acima de todas as coisas, Vossa Vontade.
Oh, Amor Eterno!
Jesus
04. Exortação ao povo da Terra
Então, voltando-se novamente para nós:
Irmãos, vossa trajetória na matéria traz a marca da violência e da dor.
Somente os cegos pela vaidade, orgulho e egoísmo não podem ver que os
caminhos escolhidos ao longo dos milênios só têm levado à destruição.
Reconhecei, de uma vez por todas, que caminho melhor não há do que
aquele traçado pelo Alto, concitando-vos à redenção de vossos delitos,
recolocando-vos novamente, em harmonia com as Leis Divinas.
Rendei-vos, amados, em Nome do Pai! Recomeçai nova vida
alicerçada nos valores sublimes do Evangelho.
Todos os povos receberam a graça do Amor Excelso, expresso através
de medianeiros devotados à Causa do Bem. Faróis Potentíssimos a iluminar
vossa jornada. Tendes, portanto, as instruções pormenorizadas, capazes de
conduzir-vos em segurança ao porto seguro do amor fraterno.
O chamado que ora ouvis, nada mais representa do que largos lembretes
a sinalizar os equívocos em vossa trajetória. Nada de novo estamos a
acrescentar, além do conjunto de idéias elevadas que é vosso roteiro de
conduta, mas tudo quanto vos chega enviado pelos Espíritos de Luz é amoroso
conhecimento, relicário que deveis conhecer, para expandir a compreensão
da vida.
Sois portadores do passaporte para a felicidade. Por que insistis
na viagem clandestina que vos expõe aos riscos de percurso difícil e
penoso?
Vindes ter Comigo que Sou o Amor e sereis consolados em vossas
dores. Mas direi: não demoreis nos erros que elas provocam, pois breve virá
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o tempo em que havereis de lançar-vos ao próprio desejo e de novo
retornareis ao primitivismo desnecessário, para levantar-vos novamente diante
da luz.
Filhos amados de meu Pai!
Vindes ter Comigo e vereis aliviadas vossas dores.
Eu vos chamo a Mim, em Nome de Deus. Recebei-Me em vossos
corações.
Jesus
05. Como acontecem os desdobramentos
Inverte-se momentaneamente a polaridade do chacra cardíaco, chave
que aciona a inversão nos demais chacras, enquanto a mente retrocede no
tempo, até o momento em que o espírito foi afixado no corpo concebido.
O encontro entre o momento exato do desligamento no plano espiritual
(refere-se ao momento do reencarne) e da inversão polar dos chacras, é
aquele no qual sois elevados acima da matéria e conduzidos às regiões de
acesso primário aos Registros Akashicos.
P – Qual de nossos corpos é levado para lá?
R – Aquele que melhor puder apreender as informações que for buscar.
Para cada uma e a cada encontro pode ser um deles.
Todos vós tendes um dos vossos corpos estimulado para o contato
superior, em um dos nossos ciclos de trabalho que duram 24 horas.
P – Quantos ciclos são?
R – Os ciclos das marés. Aproveitamos os movimentos das águas em
vosso planeta e a força da interseção dos astros, que atua sobre vossos
corpos, para realizarmos o desprendimento e a preparação adequada. A
cada ciclo, um ou mais corpos ficam disponíveis para a tarefa.
P – Todos os corpos (menos o físico) são utilizados?
R – Todos os corpos são ajustados, visto que ao trabalharmos com
um, desalinhamos os outros, que necessitarão ser ajustados. Mas para buscar
as informações nos Registros, apenas os corpos do mental superior acima
nos são úteis.
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Vidência: Vi nossos sete corpos levemente separados e entre eles
havia um fio de luz, semelhante ao cordão umbilical. Esse fio cruzava os
corpos em uma linha longitudinal ascendente do chacra básico ou sacro
ao coronário. A cada desdobramento, o fio era pinçado bem próximo à
sua inserção no corpo e realinhado, de acordo com o corpo anterior.
Durante as 24 horas, em ciclos de 6 horas, todas as pinças são conferidas
e é renovada a carga de força-energia necessária para manter os
desdobramentos.
A cada concentração, um dos corpos, o que está em melhores
condições, é desprendido e levado ao espaço para absorver as
informações. Quando retorna, a energia acumulada é transferida de corpo
a corpo, até chegar ao cérebro físico, onde são impressas as informações
recebidas.
P – Por que as pinças?
R – Medida de segurança que impede ao mesmo tempo a transmissão
automática, da carga total de energias, absorvidas pelos chacras superiores.
P – É por esse fio de luz que circula a energia absorvida nos Registros
Akashicos?
R – Sim.
P – Esse fio de luz é o cordão de prata?
R – Sim.
P – Esse fio de luz prende-se à Terra em algum ponto? Será no
coronário?
R – Prende-se no corpo físico, prisão do espírito, que é o corpo da
Terra, feito individualidade para manifestação da energia monádica.
Tudo aquilo que vos liga ao corpo da Terra, vossos alimentos, o ar que
respirais, a água que bebeis, constituem elementos de circulação, estimuladores
energéticos de base. Mantêm vossos corpos para que o espírito possa, através
deles, manifestar-se.
Fostes concebidos filhos da Terra e ela é vossa Mãe. Vossos corpos
derivam-se de vossa mãe e tudo aquilo que a constitui, constituirá também o
vosso, pois que sua matéria é renovada constantemente através da
40

multiplicação do ciclo celular que obtém a matéria-prima nos nutrientes que
absorveis dos alimentos sólidos, ar e água.
O plano astral da Terra expressa-se também através desses nutrientes
que alimentam vossos corpos inferiores (físico, duplo etérico e astral).
O chacra coronário ancora-se onde vossos pensamentos trafegam.
Como bem o sabeis, sois imantados pela força dos pensamentos às esferas
astralinas.
O alimento que desconheceis, mas que vos nutre constantemente os
corpos superiores, adentra esses corpos através da respiração prânica,
alimentando-os.
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CAPÍTULO 02

Ainda sobre o
Registro Akashico

Nenhum ato humano é livre de
conseqüências, nenhum pensamento de baixa
vibração é neutro de reações e nenhuma palavra
proferida atravessa o espaço sem atingir seu
alvo.
Portanto, devereis reconhecer que aquilo que
plantaram estão colhendo e colherão ainda os
mais amargos frutos dos preconceitos, apegos
e intolerâncias exagerados.
Elsim
Intraterreno de Stelta
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01. O Guardião do Tempo
Encontrava-me sozinha e solta no ar, como um astronauta em exercício,
quando surgiu a minha frente um Ser, que foi logo me perguntando:
– Quem vem lá?
Respondi com outra pergunta: - Quem sois vós?
– Sou o Guardião do Tempo. O que desejais?
– Acho que me encaminho na direção do espaço onde se encontram os
Registros Akashicos. (A essa altura, estava completamente desorientada, sem
ver ninguém a minha volta que indicasse o caminho.)
– A quem servis?
– Ao Mestre Ramatis. O senhor esqueceu-se? Já estivemos aqui antes.
– O interlocutor era outro. Queria tê-la conhecido pessoalmente.
– Muito prazer, senhor. Posso saber seu nome?
– Arcotron.
– Tenho autorização para prosseguir?
– Saiba que somente os dados previamente selecionados poderão ser
retirados e sem nenhuma modificação. Caso contrário, graves conseqüências
abater-se-ão sobre vós.
Sou aquele designado pelo Pai para guardar o Tempo e somente aqueles
credenciados por Ele ou Seus Prepostos estão em condições de adentrar este
espaço. Portanto, tenhais cuidado.
– Obrigada, senhor.
Após esse diálogo, Arcotron se afastou. Então, emiti um pensamento a
Ysh-Wam, pois sabia que, embora invisível aos meus olhos, ele estava presente.
Perguntei-lhe:
– Por que não aparecestes diante do Guardião? E ele respondeu:
– Menina, fazeis muitas perguntas desnecessárias. Sigamos.
E a busca ao passado continuou.
Chegamos novamente ao local da semana anterior. Ysh-Wam estava
bem próximo, mas não se materializou na dimensão em que eu me encontrava.
Não posso vê-lo, mas sinto-o presente. Ele manteve contato mental
durante todo o tempo em que lá estivemos. Não me sentia só um minuto sequer.
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02. A Grande Gênese Universal
Abriu-se uma porta e em frente surgiu uma escada de luz, envolta numa
névoa branca. Escada longa, de muitos degraus. Comecei a subir e lá em
cima encontrei outra porta fechada. Do lado direito havia uma lâmpada,
semelhante a sirene de carro patrulha, que dava sinal vermelho, enquanto o
verde ficava apagado. Um instrutor orientou-me que colocasse a mão sobre
uma depressão ao lado da sirene e logo a vermelha apagou-se, a verde acendeu
e a porta abriu-se. Entrei e descortinei um lugar sem portas e sem paredes.
Ao adentrar esse espaço, parecia me deslocar em meio a um plasma, ou
coisa semelhante. O deslocamento era fácil e o corpo deslizava sem encontrar
resistência, pois a gravidade estava controlada pela estranha substância, que
sem cor e cheiro, tinha uma consistência que lembrava gelatina. Havia um
“poof” em forma de gota servindo de confortável cadeira. Sob a cadeira,
notei que havia vários trilhos, que corriam paralelos.
Após, ouvi a seguinte comunicação:
– Engana-se a humanidade quando pensa que as civilizações transitórias
que se sucedem no plano físico, destinam-se somente ao capricho da sorte,
ou da miscigenação das raças para povoar o planeta.
Cada grupamento humano desenvolvido na superfície de vosso orbe,
representa um estágio do desenvolvimento de vossa humanidade, como as
fases do desenvolvimento embrionário de um novo ser. Só que, nesse caso,
o embrião em formação é um ente coletivo formado pela reunião de muitos
povos e destina-se ao progresso das criaturas.
Assim como a mãe gestante necessita realizar periodicamente exames
de acompanhamento do desenvolvimento do seu filho, também o
desenvolvimento de vossa humanidade é submetido periodicamente à
“avaliação de seu corpo”.
De nossa parte, afirmamos que existem duas formas de renascimento
da humanidade: uma efetua-se pelo amor, a outra através da dor.
Vimos alertando-vos constantemente quanto às duas maneiras de
despertarem; porém, muitos ensandecidos são arrastados pela turba enfurecida
pelas paixões, sem terem consciência que estão a caminho do seu renascer.
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Quando acordarem, já em outro mundo, não mais poderão retornar ao
ventre da mãe Terra. Desterrados, sofrerão as conseqüências de sua
deliberada ignorância e duras penas enfrentarão. Outros, ao despertarem,
reconhecerão o colo da Mãe Terra refeita em luz, e nele se aconchegarão
num encontro feliz.
Dentre estes, alguns despertarão na ilusão de que se encontram na
mesma Terra. Porém, iludidos por si mesmos, permanecerão no cumprimento
das tarefas negligenciadas e menosprezadas no passado. Todavia, aqueles
que se libertaram do “cordão umbilical da Terra” voltarão às suas “mães
planetárias” (planetas de origem) onde já crescidos, prosseguirão em direção
à Luz Maior.
E assim, todas as células que compõem o corpo embrionário de vossa
humanidade haverão de encontrar o destino apropriado que escolheram, na
grande Gênese Universal.
Rampa
03. A “cadeira”, mecanismo de pesquisa nos Registros Akashicos
Vi novamente a cadeira, porém agora mais detalhada. Parece que estou
no local onde estão gravados os Registros Akashicos. É como se esse local
fosse o “cérebro do nosso Universo”, região de arquivo da memória planetária.
Há vários gomos que lembram as circunvoluções cerebrais e há também
os espaços entre um e outro gomo.
A cadeira corre sobre os trilhos e é movida pela força mental de quem
nela se senta.
Sentei-me e, guiada pelo meu pensamento, a cadeira deslocou-se sobre
os trilhos, conduzindo-me dentro de um certo espaço. Ao elevar minha mão
e tocar num ponto, uma “janela” se abriu e imagens ali passavam, como numa
tela de TV. A cada pensamento que surgia nova corrida sobre os trilhos e
novos episódios podiam ser acessados.
Quando nosso cérebro pensa em um acontecimento, data ou pessoa,
automaticamente, a cadeira se desloca em direção ao ponto onde aquele
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conjunto de informações está armazenado. Então, a pessoa estende a mão e
toca no espaço correspondente. Nesse momento, abre-se um telão, como
se tivesse sido ligado um aparelho na tomada, e as imagens começam a passar,
apresentando o acontecimento em questão.
Vi também uma companheira do GESH do outro lado do cérebro. Eu
estava no “hemisfério direito” e ela no “esquerdo”. Entre nós, dividindo o
“cérebro do Universo” havia uma parede de vidro que isolava uma da outra.
Dei tchauzinho para ela, ela sorriu e meneou a cabeça numa saudação e sua
cadeira correu para um lado, enquanto a minha corria para o outro.
04. Registro Akashico, o cérebro do Universo
Em seguida, alguém falou:
As informações são dessa forma acessadas, desde o início da
preparação para este trabalho. Os dados assim adquiridos foram registrados
em vossas mentes e quando o Grupo se reúne para a concentração,
estabelecem-se as condições de acesso ao conteúdo armazenado na mente.
A equipe que trabalha conosco atua auxiliando para elevação das
vibrações mentais, de maneira que o local exato seja acessado e a seqüência
correta dos fatos seja interpretada sem distorções.
– O livro já foi todo acessado e armazenado?
– Não. Toda noite ainda vos deslocais em incursões para tal fim.
– O ataque das trevas que sofri na cabeça afetou algum dos dados
armazenados?
– Não, nada foi danificado, pois o ferimento foi superficial, atingindo
somente vosso corpo astral.
Houve intenção de interferir no trabalho, mas o desconhecimento da
técnica utilizada impediu que tivessem sucesso. A proteção com que sois
agraciados jamais permitiria que tais lesões fossem mais profundas do que
consentiria seu karma.
O armazenamento ocorre no corpo mental superior. Por isso a
necessidade do trabalho dos irmãos Mahyr e Ysh-Wam em “descer” o
conteúdo até o físico, com o mínimo possível de distorções.
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– O trabalho tem sido realizado com muita dificuldade de minha
parte, sinto muita insegurança. Estou trabalhando direitinho?
– Sim, irmã. Tudo dentro do previsto, pois já conhecemos até os mais
íntimos pensamentos vossos. Nada há que possa interromper a marcha
determinada dos Irmãos Maiores em cumprir os desígnios do Pai.
Perseverança e amor é a parte que vos cabe.
Conde Rochester
– O senhor está diferente. Sua vibração está mais leve, e parece
mais distante, embora sinta mais forte e intensa sua presença (Comenta
o canal).
– Sim, o trabalho eleva as criaturas e quando estamos fora da matéria,
a diferença entre o novo e o velho torna-se mais evidente a cada novo estágio.
05. Indo em busca do Registro Akashico
Muitos pensamentos invadem minha mente. São preocupações do diaa-dia vindo à tona como se fosse uma enxurrada. Noto que há trabalhadores
cuidando de nossos corpos.
Vejo uma equipe médica. Sinto agulhadas pelo corpo e pílulas minúsculas
são colocadas sob minha língua. Parece que com essa medicação
pensamentos indesejáveis afloram e eu não queria pensar em coisas passadas
durante a semana, contudo, era mais forte do que minha vontade; então chega
um Irmão e recolhe aqueles pensamentos numa espécie de lençol branco e
diz:
– Quanta coisa inútil, minha filha? Não sabe que Deus tudo proverá?
Depois me vi diante de uma porta branca e ela se abriu. Vi uma escada
e comecei a subi-la...
O Irmão me diz que posso mentalizar esse percurso sempre que quiser
me concentrar e levou-me a vários pontos distintos dos Registros Akashicos,
mas todos se relacionavam com guerras. Vi vários povos, em épocas distintas,
guerreando-se sempre em conflitos sangrentos e muito violentos.
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As cenas a partir de certo instante concentram-se na época atual e
mostram o mundo inteiro como se encontra no momnento.
Em seguida, Mahyr querendo esclarecer o motivo pelo qual fomos
convocadas, como trabalhadoras da Luz de ultima hora, originando-se daí
nossas dificuldades, como a nos pedir desculpas falou o seguinte:
06. Mantemos sempre a luz acesa
À medida em que aqueles por nós preparados vão desviando-se de
sua rota pré-estabelecida no espaço antes do reencarne, também nós,
paulatinamente, vamos retirando a carga integral de energias. Todavia,
mantendo sempre a luz acesa, na esperança do despertamento e retorno dos
trabalhadores às lides do bem.
Entretanto, na maioria dos casos, um desvirtuamento inicial é gerador
de desequilíbrios quase sempre definitivos, sendo muito difícil ao homem atual
que envereda pelos caminhos da ilusão material, despertar retornando
espontaneamente para seu eixo principal.
Jamais os abandonamos. Eles sim, abandonam a nós, seus irmãos. E
muitos são irmãos de raças originárias do mesmo planeta. Sim, porque todos
aqueles destinados a enfrentarem a Caravana de Trabalhadores da Luz nesta
hora planetária, são decaídos de outros orbes, que receberam na Terra nova
chance para sua redenção.
Desertores no passado, uma vez mais incorrem no mesmo erro da
deserção. Ontem, foram motivados pela rebeldia insensata; hoje, criaturas
que já haviam se libertado dos instintos, voluntariamente se aprisionam, por
viverem impregnados da insanidade animal que é muito forte e dominadora.
No presente demoram-se a despertar e a hora de seus pesadelos
aproxima-se. São como cegos caminhando em direção ao abismo.
Muito dos nossos pensamentos e ensinamentos já poderiam estar
circulando no meio de vossa humanidade; porém, com tais procedimentos
dos desertores, aqueles que reencarnaram para transmiti-los aos povos, ainda
jazem adormecidos.
No passado, as tentativas para transmissão de conhecimentos
50

centraram-se em personalidades individualizadas. Grandes Instrutores
Espirituais vieram ao mundo em diferentes épocas e países. No projeto que
delegou ao Brasil uma nova tentativa de ação no bem, a técnica utilizada
procurou espalhar por todo território brasileiro inúmeras criaturas treinadas
para as elevadas tarefas. Os Técnicos Siderais passaram a investir nos Grupos.
Muitos predestinados ao trabalho, foram chamados e elucidados, mas
tudo em vão. Mais uma vez a ilusão entorpeceu suas mentes deixando-os
aprisionados entre dois mundos e inconclusa sua tarefa. (Assim aconteceu
com o nosso GESJ)
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CAPÍTULO 03

Continente Americano

“A felicidade não é deste mundo, já vos disse
Jesus, e nós vos dizemos: nem dessa hora...
Designai-vos como filhos de Deus, porém
nunca ouvistes referirem-se a vós como filhos
únicos...
Erguei-vos do orgulho impetuoso de
considerarem-se raça única e exclusiva.
Despojai-vos do egoísmo de pensarem ser
herdeiros da terra. Reconhecei que sois apenas
mais um povo a lutar contra sua própria
insensatez...
Elsim
Intraterreno de Stelta
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01. Continente Americano
A humanidade vem percorrendo uma trajetória evolutiva de milhares
de anos, debatendo-se em reajustes individuais e coletivos, arrastando-se
em contendas e atritos inferiores que não consegue desvencilhar-se devido
ao comodismo, orgulho e egoísmo.
Os bilhões de espíritos encarnados e desencarnados que habitam a
Terra não conseguem alcançar o quantum vibratório previsto por seus
Mestres, neste ciclo planetário que se finda. A Terra, como laboratório de
almas, vindas de diversos mundos, cuja maioria absoluta já percorreu
anteriormente outro ciclo planetário no qual falira, terá que percorrer nova
trajetória cíclica de burilamento e aperfeiçoamento espiritual noutro mundo.
A eternidade não tem fim, por isso, essas almas rebeldes percorrerão
tantos ciclos planetários quantos forem necessários, até que despertem
definitivamente para a Luz.
A intricada rede dos sentimentos internos só poderá ser desfeita e
alinhada novamente pelo Norte Divino e pela própria criatura que se vê cansada
das rodas cármicas do sofrimento.
Esta humanidade perece, pois há uma maioria de joio e uma pequena
parcela de trigo.
As Américas desenvolveram-se. Novo mundo que surgiu, despertando
a esperança, o recomeço da velha civilização mundial. Expansão de domínio
territorial do velho mundo, que rapidamente progride e liberta-se. Todavia,
os germes da prepotência e do orgulho vieram nos corações dos conquistadores dominadores, exterminando as civilizações primitivas que encontraram,
destruindo a fauna e a flora, qual praga dizimadora.
Cresceram e multiplicaram-se e hoje tornaram-se aves de rapina do
mundo inteiro. A América do Norte seria, no seu planejamento, o pólo
sustentador do progresso entre as Américas e não de domínio e escravidão.
Avança vertiginosamente em progresso tecnológico e estaciona na moral
evangélica, pregando o bem para si e o domínio para os outros.
Poderia ter sido mola-mestra de progresso para as Américas,
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controlando e evitando a disseminação irreversível da grande destruidora da
juventude terrestre: as drogas.
Houvesse a América do Norte cumprido seu papel de Guardiã das
Américas e diferentes seriam os rumos da Nova Terra, que se desenvolveu
sob forte ascendente do orgulho de raças.
Trocou a hegemonia pelo preconceito, a fraternidade pelo domínio.
Não provocou maiores prejuízos porque não foi permitido pelo Alto o
seu domínio absoluto sobre as nações americanas. Estas deveriam manter-se
independentes, cada uma com sua trajetória a percorrer e que não haveriam
de serem colônias de nenhum outro país americano.
As Américas poderiam, sim, ter progredido tecnológica, material e
espiritualmente com a ajuda do mais forte e não permanecerem, como em
alguns países americanos, no primitivismo, na pobreza e na miséria, estimulando
tais populações a cultivarem em suas terras a miséria planetária, como o
haxixe, a coca e outras drogas.
Tolas criaturas que se prendem ao poder temporal e adiam o encontro
inevitável com a Luz.
A queda moral da América do Norte e sua ascendência de orgulho e
prepotência que não soube dominar a destronará, assim como todas as demais
civilizações que disseminaram a violência, a destruição e o domínio de outros
povos.
02. A América do Norte
O preconceito de raças, a legalização do aborto e de jogos de azar
vêm minando a civilização norte-americana.
Avançam no controle e cura de doenças incuráveis e caem no abuso
da genética a serviço da matéria.
Atiram-se drasticamente às “Forças Involutivas da Terra”
comprometendo-se ainda mais.
Nenhuma civilização se mantém por muito tempo às custas do
sangue vertido do irmão em humanidade.
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Muitos Avatares encarnam na América do Norte para tentar mudar o
curso descendente de sua trajetória, contudo não conseguem reverter a onda
destruidora e suas presenças provocam mais fanatismo e separativismo.
Parte da geografia das Américas manter-se-á quando na formação da
Nova Terra. Parte da Cordilheira dos Andes se tornará habitável. Os
pequenos países desaparecerão, dando lugar a uma nova civilização, menos
agressiva, mais humana.
Outras terras surgirão, mudando geograficamente o continente
americano, que tem formação física das mais recentes do planeta.
A Terra seguirá sua trajetória no automatismo cíclico guiado por Mentes
Superiores. Sua humanidade percorrerá a trajetória que escolheu. Todos
imersos no éter cósmico.
Criaturas humanas, habitais um pequeno grão de areia no Cosmo e
estais a percorrer a cadeia primitiva do espírito em ascese. O caminho é
longo e quanto mais vos mantiverdes rebeldes, atrasais ainda mais vosso
despertar, pois quando a alma desperta e liga-se à Força da Luz, desejando
progredir, o processo ascensional torna-se extraordinariamente diferente do
que conheceis.
Após vos livrardes das mazelas densas que vos prendem às rodas de
dor, libertos enfim, planos edênicos inimagináveis por vós, vos aguardam.
Despertai, irmãos!
03. A sombra não apaga a Luz
Do outro lado do mundo, enquanto as Civilizações Chinesa e Hindu se
desenvolviam de acordo com os ditames superiores, os Povos Bárbaros do
norte colonizavam suas terras, determinando territórios e drenando, através de
sua barbárie, a carga instintiva inferior trazida de outros tempos em outros
orbes.
Conflitos e combates serviram-lhes como instrumentos depuradores.
Muitas consciências avançaram. Outras, renitentes, rancorosas e orgulhosas,
decidiam-se por conquistar seu próprio território e ali constituírem sua poderosa
e avassaladora nação, reprodução viva de sua civilização extra-planetária.
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Apesar de terem recebido a graça da oportunidade de renovação,
assim que se viram na posse de sua liberdade de ação e inteligência, voltaramse novamente para os interesses menores e mesquinhos que lhes condenaram
à perdição, ao exílio.
Segundo a lei de atração e repulsão, a partir do momento em que sua
capacidade mental voltou-se para a conquista e a dominação, reuniu em torno
de si os seres que adentraram o espaço terreno e se alojaram nas entranhas
da terra. Igualmente, passaram a congregar em torno de si as torpes e
perturbadas mentes que lhes eram semelhantes em sua limitada evolução.
O território norte-americano foi seu alvo e, lá chegando, passaram a
dizimar tudo que lhes aprazia, enveredando novamente pelos caminhos da
queda.
Animais foram caçados pelo simples e mórbido prazer de matar e
exterminar.
Os Índios foram perseguidos e dizimados como seres inferiores,
quando, como irmãos, deveriam ser vistos e tratados. Nenhum de nós
encontrou uma forma de deter-lhes a marcha funesta.
Seus instintos ferozes e violentos hoje se espalham sobre o planeta,
como espectro malsão, espreitando todos os povos do mundo, aguardando
o momento de dizimá-los.
Tudo que é vida e represente a Luz do Amor de Deus sobre a Terra é
alvo de sua fome incansável de destruição.
Seu poder é maior do que podeis supor, porém, jamais
encontrarão a vitória, pois a sombra não apaga a luz mas a luz expulsa
as trevas sempre que é acesa nos corações humanos.
Salve a força da Luz.
Uriel
04. Semelhantes atraindo semelhantes
Na medida em que o ser comunicante transmitia a mensagem acima,
comecei a ver povos bárbaros em lutas constantes por disputas de território.
Desejavam dominar a terra para desenvolverem uma poderosa civilização.
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Atraíram para o planeta seres com forma já definida de réptil,
sem nenhum traço humano. Chegaram em Nave Espacial muito feia.
Travaram contato e parceria na atividade funesta de dominação.
Os intrusos atraíram, por força magnética, habitantes inferiores da
Terra e, juntos, foram os colonizadores do continente Norte Americano.
05. Américas Central e do Sul
A América Central foi o berço de civilizações com conhecimentos
esotéricos e tecnológicos, mas que faliram drasticamente por não respeitar a
Lei de Amor ao Próximo. Usaram e abusaram da magia negra, construindo
densa barreira de difícil dissolução pelos descendentes, que se tornaram seres
frágeis e medrosos, estacionando nas crenças e rituais inferiores que os
impediram de avançar.
Hoje, buscam manter-se e ascender no mundo do futuro. Arraigados
em misticismos, atrasaram alguns milênios na jornada do progresso de sua
coletividade.
Na América do Sul, suas nações lutam por dar o grande salto quântico
do progresso para cumprimento da programação do Alto. Infelizmente, a
inversão dos valores morais tem impedido que o salto progressista que deseja
se concretize de forma abrangente.
De um modo geral, a humanidade perde por não priorizar, em suas
existências, a prática das Leis Imutáveis do Código Moral trazido por Jesus.
Se a humanidade houvesse entendido e valorizado Sua Sublime Missão,
não O teria assassinado na cruz.
O Brasil, predestinado a ser o celeiro do mundo, haverá de
manter-se justo e fraterno com as demais nações, sem jamais ser
subserviente.
06. Do Brasil partirá a noção de Pátria sem fronteiras
Brasil, coração do mundo!
Pátria do Evangelho!
Brasileiros irmãos, nosso povo foi formado com o propósito de ressaltar
ao mundo as conquistas evolutivas da solidariedade e amor ao próximo. Seu
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destino é irradiar a todas as demais nações, a Luz sob a Égide do Cordeiro.
Livres de preconceitos, amarguras ou ressentimentos exemplifiquem
pelo perdão, lição aprendida por todos que tendo passado por diversas
culturas, adquiriram as condições de reencarnarem aqui, nesta terra.
Celeiro do mundo sereis, não para subjugar ou explorar os menos
afortunados que vierem, mas, para sabiamente distribuir o pouco, que ao
mundo sobra numa exemplificação clara do Amor do Pai derramado sobre
a humanidade.
É dessa índole amistosa e fraterna que nascerá um novo sentido de
povo do futuro, constituído por uma só raça, com as mesmas necessidades
de sobrevivência que todos, uma só nação onde todos serão tratados como
irmãos não importando quem seja ou de onde venha, uma só religião adquirida
pela prática do socorro e fundada no princípio do amor universal.
Do Brasil partirá a noção de pátria sem fronteiras, de povo obediente
e pacifico, de cuidado e zelo pela Terra. Ventos difíceis varrerão os continentes,
mas sobre o Brasil pairará o anteparo, a barreira invisível que lhe protegerá.
Que os desígnios de Deus se concretizem e vossas almas brasileiras
soergam-se em cânticos de paz e fraternidade a ecoar por entre todos os
povos da Terra.
Avante brasileiros! Coragem e fé, solidariedade e retidão de caráter.
Sois o povo escolhido para exemplificar ao mundo a Boa Nova recebida.
Que o Senhor dos Mundos nos abençoe.
Ismael, 12/06/2004
Após a comunicação refletimos sobre o significado das mensagens
de Ismael já que há tanta corrupção no Brasil. Ao que ele mesmo
respondeu: “Aguardai pacientemente e tudo vos será esclarecido.”
07. A trajetória das nações indígenas
Inicialmente, as Américas foram habitadas pelas nações indígenas em
sua pureza original. Inocentes almas, agrupadas de acordo com o grau
vibratório evolutivo. Destacavam-se os mansos e primitivos da Terra dos
ferozes, cujos instintos eram como os dos animais, sem que a maldade do
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homem civilizado os dominasse. Descendentes de extintas raças européias,
em sua migração planetária, desenvolveram, ao longo dos milênios, cultura
diferente do homem civilizado, buscando na natureza a integração total de
sua alma, constituindo assim seu ritmo de vida.
Imersos nas vibrações cíclicas da natureza, simplesmente seguiam o
seu curso de vida e, com simplicidade, viviam sua cultura, sua língua e seus
cultos religiosos.
Muitas civilizações indígenas que viveram sobre a Terra sequer foram
conhecidas pelo homem civilizado. Ainda hoje vos deparais com descoberta
de pequenas aldeias, totalmente isoladas, nas densas florestas inacessíveis
pela civilização.
Cumprida a função evolutiva, migram para mundos humanos mais
avançados.
Em muitas raças indígenas, alguns espíritos já civilizados se refugiaram
após encarnações de forte excitação de ânimos, onde guiaram grandes massas
humanas, vivendo debaixo de muitas atribulações e conchavos.
Com as mentes exaltadas, repousavam, reencarnando nas tribos
indígenas, levando vida simples e humilde, abastecendo o espírito com as
energias doadas pela natureza, reequilibrando-se para futuras provas.
Assim aconteceu com faraós egípcios, com grandes reis e imperadores
que se refugiaram em tribos isoladas, escondendo-se dos seus perseguidores
implacáveis, enquanto seu espírito imortal que necessitava do repouso, de
refrigério para a alma, refazia-se calmamente nas florestas.
Nos dias atuais, somente as tribos completamente isoladas do contato
com as civilizações humanas mantém-se primitivas e inocentes como outrora.
As nações indígenas que entram em contato com as civilizações ficam
contaminadas pela energia densa do ódio proveniente da destruição violenta
dos seus costumes, tradições religiosas e invasão e posse de suas aldeias.
Ódio que forma fortes laços que os unem por milênios nas rodas das
encarnações.
Transformaram as nações indígenas em bolsões de burilamento
espiritual de diversas almas em trânsito evolutivo de ascese espiritual.
Os indígenas da atualidade não são mais autênticos, pois os
sentimentos inferiores que lhes foram impostos pelos invasores, em todos os
cantos da Terra, os contagiaram de forma desastrosa.
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CAPÍTULO 04

Os Índios

“Na contabilidade terrena quanto mais
divididos estiverdes menos força detereis.
Uni-vos, portanto, em torno do amor ao
próximo, lição maior legada por Jesus e vereis
muitas de vossas aflições extinguirem-se.
Livrai-vos do preconceito perigoso que vos
divide e separa influenciando naquilo que deveis
ser e fazer pelo próximo.
Entregai-vos plenamente à prática do
Evangelho Cristão e dessa forma vereis
lentamente tudo em volta renovar-se.”
Shama Hare
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01. Súplica a Jesus
Vinde, Senhor Jesus.
Atendei a nossa súplica.
Precisamos de vosso auxilio. Nosso povo está morrendo. Nossa gente
não encontra mais saída senão o confronto sangrento que desejam a todo
custo evitar.
Sede nosso suporte nessa hora de dor. Suplicamos por vosso socorro.
Enviai-nos um emissário de amor que seja capaz de apaziguar nossos
companheiros e devolver a esperança em nossos corações.
Somos fracos e poucos, eles são fortes e muitos. São selvagens, como
haveremos de vencer?
Somente Vossa ajuda poderá nos salvar. Queremos nos render, mas a
Vós, não ao branco.
Queremos viver em paz em nossa terra, comendo e bebendo, formando
nossas famílias como nossos ancestrais. Meu povo não suporta mais tanta
invasão.
Se é verdade que existis e é nosso Irmão como dizem, vinde até nós e
ajude-nos.
Se não por nós, que somos homens e a tudo devemos suportar, fazeio por nossas mulheres, crianças e velhos.
Eles querem ver nossa terra lavada de sangue, mas o espírito do vento
me falou que ela já foi lavada com o sangue dos nossos antepassados e que
agora não é mais tempo de guerra.
Então, o que faremos?
Vinde Senhor Jesus, ter conosco. Precisamos de vós.
Um índio sem identificação
02. Índios bem primitivos
Vidência: Estão presentes conosco nesta tarde os Caciques Thuerê,
Xavan, Águas Claras, Pena Verde, Pena Dourada, Pedra Azul, José Wary,
bem como Índio Flecha Ligeira, Índio Xavante, Pajé Pena Branca e
muitos outros que não pude identificar.
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Continuando a vidência, vejo uma floresta densa e para ali me
transporto.
Pendurados nas árvores, estão índios de cabeça para baixo em grande
número.
Eles têm pequena estatura e são como sombras a voar entre as
árvores, parecendo até macacos. Suas casas ficam nas árvores e são
extremamente simples, inclusive os utensílios domésticos.
Depois, levam-me pela floresta até um lugar com uma cachoeira muito
linda. Naquele local existia uma pirâmide de origem Asteca ou Maia, não
sei dizer.
03. Os desbravadores e suas invasões
Hoje, se há tribos indígenas que sofrem pela miséria, pela fome, pelo
descaso e pelo abandono, é porque nestas tribos estão encarnados os
mesmos desbravadores de ontem que lhes distorceram a jornada evolutiva,
levando-os ao ódio e dizimação da raça.
Colhem hoje a semeadura imprevidente do passado.
Os desbravadores de todas as nações deveriam ter respeitado os
habitantes primitivos que encontraram e não tratá-los como inimigos que
deveriam ser exterminados.
Hoje, lutam pelo respeito de raças e de limites geográficos, que no
passado não souberam respeitar.
A reduzida nação indígena da Terra, engolida pelo progresso, grita a
altos brados para manter-se viva, sem contudo conseguir manter-se pura.
Os índios de hoje são os dizimadores de ontem, lutando por
redimirem-se perante as Leis de Deus.
Algumas tribos conseguem manter acesa a cultura ancestral, a custa
de sacrifícios. Nessas tribos, há um contingente maior de índios evoluídos
encarnados, que mantém contato com as Forças Superiores Indígenas e
também com Extras e Intras, mantendo-se em certo equilíbrio, apesar da
pressão e da influência do civilizado ao seu redor. (Constatamos esse
aspecto na tribo xavante que visitamos em 1998 e 2000)
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04. Os religiosos e suas influencias
Os índios são corajosos guerreiros que defendem um objetivo superior: o de salvaguardar locais sagrados. Mantém-se mais a custa de sua fé e
assim tornam possível a proteção das Hostes do Bem.
Depois dos desbravadores sangrentos, os religiosos foram os
responsáveis pela distorção e desequilíbrio do povo indígena, impondo-lhes
o aculturamento de suas crenças e modo de vida.
Retiraram-lhes a pureza virginal, contaminando-os com a maldade
fescenina. Ainda nos dias atuais, os religiosos de diversas seitas não entenderam
seu papel frente aos índios. Continuam suas ferrenhas obsessões de angariar
adeptos, deturpando as mentes dos indígenas já bastante confusas. Desse
modo, criam densas ligações dolorosas para encarnações futuras, a fim de
desfazerem tais vínculos.
Jesus acompanha todas as atividades do homem na Terra. Seu Amor
Incondicional envolve todas as criaturas que convivem no planeta, buscando
despertar-lhes o Amor Crístico e o sentimento fraterno por todos os povos,
e o de “família universal” latente dentro do ser.
Magnânimo e Justo, o Pai oferta todas as chances de progresso ao
filho durante sua jornada evolutiva.
Nos planos astrais inferiores, onde foram lançados pelo ódio devido
aos ataques e massacres dos civilizados, os índios reúnem-se em grandes
contigentes e lançam-se na vingança, fazendo justiça com as próprias mãos,
acirrando ódios e preconceitos entre índios e invasores encarnados no
momento.
Na limpeza astralina, neste final de ciclo, tem havido grande
despertamento de um maior número de indígenas por aqueles que, no passado,
os lançaram na lama densa do ódio.
Estes irmãos, hoje já esclarecidos, buscam redimirem-se perante Deus
e suas consciências, em trabalho sacrificial nas regiões inferiores. Por sua
vez, os núcleos vingativos reúnem-se e tentam despertar nas tribos mais
suscetíveis, sua influência inferior, acicatando os ódios entre os rivais. Todavia,
os Exércitos da Luz têm obtido vitórias consideráveis no resgate dessas almas
infelizes que foram mal conduzidas no trânsito evolutivo.
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05. Os índios e um pouco de seus costumes
As diversas tribos das Américas mantinham intercâmbio pacifico entre
si, trocando informações com objetivo de ajuda mútua.
As tribos menos ariscas e isoladas entretinham-se com pequenos grupos
afins de outras tribos.
As tribos canibais não atacavam para manterem-se vivas, apenas,
quando guerreavam, comiam os inimigos vencidos, ou quando o seu território
era invadido por alguém desavisado; quando então praticavam a antropofagia.
Tribos recém-saídas do primitivismo animal comiam o próprio irmão
de tribo, quando nasciam deformados ou quando brigavam pelo comando
tribal. Essas tribos já foram extintas.
Havia tribos na América Central com conhecimentos profundos do
uso das plantas, para curar e matar. Todo índio sobrevive da natureza.
Civilizações ameaçadas de desaparecerem, como Maias e Incas,
buscavam adquirir novos conhecimentos do uso das plantas para os seus
feitiços, com as tribos indígenas seculares que ali habitavam.
Nos dias de hoje, alguns cientistas naturalistas buscam informações
com os indígenas sobre os diversos benefícios das plantas medicinais, contudo,
nos seus compêndios ilustrados, apenas brilha o nome do autor.
Os índios conhecem o ritmo da natureza e dos animais, seu ciclo de
vida, hábitos e alimentos, pois sua vida é moldada no pulsar da natureza.
São criaturas dóceis quando amigas, e ferozes, quando instigadas ou
ameaçadas. Possuem índole facilmente moldável, por isso mesmo são
ludibriadas e dizimadas pelos intrusos.
Tivessem os conquistadores ouvido seus sábios conselhos, o planeta
de hoje não estaria em tal desequilibro ambiental.
O índio é o avesso do homem civilizado, mas sem forças para
sobrepujá-lo, viu-se aculturado.
Conquistadores, torpes criaturas humanas, sedentas de posses materiais
e de poderes temporais, não souberam, mais uma vez, aproveitar a
oportunidade de progresso espiritual que a convivência pacifica com os índios
teria ofertado. Preferiram o desajuste cármico.
68

06. Índios e colônias astrais
– Existem colônias astrais exclusivamente para índios?
– Não exclusivas, pois o índio na sua trajetória evolutiva tornou-se
branco e o branco tornou-se índio. Portanto, as colônias espirituais que
acolhem o irmão índio são constituídas de trabalhadores que, em nome de
Jesus, buscam socorrer almas em desequilíbrio e aqueles que em especial
socorrem os índios, são os mesmos que no passado, de alguma forma,
vincularam-se a esses irmãos, pelo amor ou pelo ódio.
Em vossa colônia do GESJ há índios na função de socorristas,
trabalhando no socorro, com brancos, com extras e intraterrestres, resgatando
índios que ainda se encontram engalfinhados com brancos no astral inferior.
Todos estão ligados por laços do passado e buscam no momento,
reduzir ao máximo o contingente negativo em torno da Terra, amparando a
todos indistintamente, indígenas e não indígenas.
Há espíritos evoluídos que já não possuem corpo limitado; tomam a
forma de caciques, pajés ou guerreiros indígenas de acordo com a conveniência
e assim se apresentam no trabalho de socorro a esses irmãos, ajudando vítimas
e algozes que estacionaram nos charcos abismais.
– Há índios decaídos de outros planetas?
– Há exilados que se tornaram índios em alguma fase de sua trajetória
evolutiva. Os índios, em geral, são filhos da Terra.
Há extraterrestres e intraterrenos encarnados como índios, para
conservarem vivas as culturas e lendas de proteção a locais sagrados,
mantendo a influência dos brancos a certa distância, sem prejuízo da
continuidade de informações de geração a geração e de sua função
protetora das coisas sagradas.
Algumas tribos na América Central e do Sul guardam segredos
acerca de entradas de cidades subterrâneas, de civilizações
intraterrenas.
Na América do Norte, as nações indígenas foram extintas e algumas
tribos migraram para as outras Américas. Os poucos índios que ali
sobreviveram são totalmente aculturados.
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Aqueles irmãos guardavam locais de grandes jazidas minerais e também
informações acerca da manutenção da vida planetária.
Obs: A tribo que visitamos em Mato Grosso, o cacique sabia da
existência da cidade de Létha e outro índio da mesma tribo, nos disse saber
que era de “fora” (extraterrestre).
E por tocar em assunto tão importante, afirmamos que os índios, apesar
da vida primitiva que levam sabem que possui um espírito além do corpo
físico e a prova extraordinária do que dizemos, é que eles incorporam no
médium sabendo que são criaturas desencarnadas e isso, facilita muito nosso
diálogo. Já os civilizados, chegam de maneira deplorável, em sua maioria,
não sabem que já morreram e custam a crer que “isso aconteceu com eles”.
07. Deixai o índio seguir seu curso natural de vida
Meus irmãos, Paz em Jesus!
Por que não fazermos mais pelos índios?
Espíritos infantis, dóceis criaturas que ambicionavam apenas viver,
usufruindo sem maltratar, sem destruir, os benefícios da Mãe Natureza.
Respeitam os rios, os peixes, as árvores, os pássaros e os animais.
Falam sua língua, conhecem-lhes os instintos e os respeitam, vivendo em
profunda comunhão com estes seres.
Seus ancestrais biológicos dos planos astrais, os orientam através dos
pajés.
Pajé, feiticeiro inteligente, busca na Mãe Natureza os recursos para a
cura do corpo físico dos índios.
Dóceis criaturas irmãs! Almas infantis, que necessitam nos dias de hoje,
de vozes firmes que a eles se dediquem e defendam-nos.
Que o civilizado não interfira em suas pacíficas existências impondolhes regras adversas a sua cultura.
Não necessitam da religião dos brancos hipócritas e interesseiros.
Cultuam os “seres simples” da natureza, como eles próprios.
Há uma chance de deter o ódio nos corações dos índios que se
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encontram mergulhados nos charcos abismais. Basta que a discriminação
cesse, o desejo de posse da coisa alheia seja interrompido, acabe com a
exploração do indígena e cesse o desprezo por esse irmão.
Ampara-o, sem impor-lhe cobranças e mudanças.
Deixai o índio seguir seu curso natural de vida.
Assim como “os exércitos do mal” marcham sobre a Terra, distribuindo
tormentas e dores, marcham também os índios vingadores sobre as pequenas
tribos, buscando inflamar os conflitos. Interromper sua marcha negativa deverá
ser esforço conjunto, nosso e vosso. Sabemos que podemos contar convosco,
Grupo de Guerreiras da Luz.
Aqui viemos, com autorização do vosso Mestre Shama Hare, pedir
que intensifiqueis vosso trabalho de despertamento dos irmãos índios, que
avançam para a vingança destrutiva!
Amai os irmãos índios, como o Pai nos ama!
Divulgai palavras em defesa do índio brasileiro e estimulai, como vindes
fazendo, a simpatia do homem branco pelo índio.
As limpezas astrais que vindes realizando junto com vossos Mestres e
o socorro amigo de desobsessão direcionado aos indígenas muito têm
contribuído para despertamento e encaminhamento ao socorro destas almas.
O que vos suplicamos, humildemente, é intensificar vosso trabalho em
direção ao índio. Olhai pelos índios. As vossas palavras são fortes e atingem
firmemente as criaturas prontas para recebê-las.
De nossa parte, estamos ao vosso dispor e continuamos no trabalho
amigo de socorro, ajuda e amparo ao irmão índio.
Jesus é nosso Mestre, nosso Guia.
Salve a Luz que vos conduz.
Cacique Vilas Boas
A atitude cristã frente ao índio é a de respeitá-lo e não a de transformálo. Esta última é abjeta e vil.
Cacique Vilas Boas
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08. Os índios representam a natureza
No desenvolvimento das civilizações, o homem se transforma de
maneira extraordinária.
O corpo físico e o intelecto avançam vertiginosamente, enquanto a
moral mantem-se em níveis inferiores, cultivando prazeirosamente o orgulho
e a prepotência de soberanos dominadores.
Os índios haveriam de percorrer, paralelamente aos civilizados, sua
trajetória evolutiva sobre a Terra. Não como sub-raça, escravizada pelos
homens de intelecto avançado, mas como irmãos mais jovens, como tenras
plantinhas que devem ser regadas e protegidas das intempéries.
O carma coletivo adquirido devido às injustiças e atrocidades cometidas
contra os índios é tamanho, que gerou as favelas desequilibrantes, onde os
índios de outrora cobram suas terras, seu sustento, sua vida selvagem e livre.
Subrepticiamente, perseguem os moradores do asfalto, assim como
no passado foram perseguidos e caçados. Cobram hoje os meios de
subsistência que lhes foram negados.
Irmãos, acordai! É tempo de colheita.
Semeai agora somente o perdão e o amor ao próximo, pois a presente
colheita amarga é o fruto da semeadura negativa do passado. Interrompei o
ciclo vicioso do ódio.
Esforçai-vos por fazer prevalecer o amor acima do ódio, a fraternidade
acima do preconceito e a humildade acima do orgulho.
Semeai a paz para ter um futuro promissor, onde as criaturas
entrelaçarão as mãos em união e ajuda mútua.
Os índios foram dizimados da face do planeta, interrompendo sua
trajetória de evolução, plasmada pelos Técnicos Siderais. Hoje, respondeis
a essa interferência através do caos planetário que viveis.
Brancos, negros, índios, amarelos, todos somos irmãos filhos de um
Pai único, fadados inexoravelmente a evoluir.
Os índios representam a natureza, os rios, as aves, as plantas e
os animais. Os civilizados, por sua vez, vêm acabando com tudo como
máquinas de destruição.
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Chega de ódios! Hasteai a bandeira do amor!
Amor, laço único que nos une ao Criador.
Olhai, irmãos, o índio como um irmão mais jovem, que necessita do
vosso concurso salutar e amigo.
Salve o índio brasileiro!
Salve Jesus!
José de Anchieta
09. Agora conheço Jesus e Ele me conduz
Índio sempre fui!
Nas diversas vidas que vivi,
em diversas tribos que nasci,
o ódio cresceu dentro do meu ser
até que decidi mudar
e com vossa ajuda me transformar.
Desde então resgatei a mim mesmo,
e os irmãos que instiguei ao ódio.
Desde então ao trabalho de socorro dedico-me.
Quanto já avancei!..
Até uma Cidade Intraterrena visitei.
Agora, meus irmãos
conheço Jesus e Ele me conduz.
Não aquele Jesus que queriam nos impor, injusto, frio.
Mas o Jesus de puro Amor.
Não descansarei. Prossigo no trabalho com o Mestre
em socorrer nos atoleiros da escuridão,
almas de índios e brancos
pois também são irmãos.
Vem irmãos, libertar conosco
nesta luta de Deus, a Nação!
Cacique Pena Verde
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10. Irmãos, olhai agora os irmãos índios
Meus irmãos, volvei vossos olhos ao passado, quando ainda éreis
criaturas primitivas a disputar alimento com as feras. Irmãos Superiores
de outras esferas vieram em vosso auxílio para que pudésseis evoluir.
Vossos corpos transformaram-se. A mente desenvolveu-se. Já
cultivais o próprio alimento, sem necessidade de disputa com as feras.
Irmãos abnegados também aí estiveram, sem nada vos impor ou
exigir, apenas dando o exemplo de abnegação e renúncia.
O progresso continua, mas as sementes do bem, lançadas em vosso
coração pelos amorosos irmãos, não crescem.
Desce Jesus sobre a Terra, no sacrifício máximo que sua condição
de Anjo exigiu. Sem nada cobrar, apenas distribuiu amor, deixando para
vós “as inesquecíveis palavras, guia de conduta” para vosso progresso
moral e espiritual.
Vindes em progresso lento e outras Almas Superiores trilham
convosco a jornada na Terra, buscando estimular-vos a seguir o Roteiro
de Luz, deixado pelo Mestre Sublime.
Olhai agora os irmãos índios, que convosco vêm percorrendo sua
trajetória de evolução sobre a Terra, sempre interrompida por vossas
ações maléficas e destruidoras, sem contudo estarem desamparados pela
Lei Maior.
Procurai agora modificar-lhes o caminho no atraso espiritual e a
queda nos penhascos do ódio.
Estendei mãos amigas de socorro urgente e amparo justo,
impulsionando-os na senda do progresso, através do perdão e do amor.
Ide ter com os irmãos infantis que necessitam do vosso concurso
para subirem a escalada do progresso espiritual.
Entrelaçai vossas mãos e alçai o vôo da libertação!
Jesus seja convosco.
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11. A nudez física lhes cai perfeitamente como simbolismo da nudez
espiritual
Grande número de almas decaídas e rebeldes, já desprovidas da dureza
de coração, vividas em épocas pretéritas, desceram à Terra para recomeçar
a aprendizagem do amor à vida humana.
Séculos de esvaziamento de suas energias mortificantes em mundos
desabitados e áridos colocaram-nos na condição de espíritos, sob os aspectos
físico e moral, completamente despidos, rebaixados à condição de analfabetos
espirituais, aos quais todas as letras devem ser ensinadas do princípio, embora
dominem as artes da comunicação e do pensamento.
O primitivismo a que retornaram, embora sendo espíritos milenares e
já tendo aproveitado dos benefícios de sua abundante evolução tecnológica,
não lhes garantiu os requisitos necessários para ascenderem às paragens
celestiais. Portanto, retornaram ao início, completamente esquecidos e
fortemente impregnados do sentimento de respeito, reverência e amor à vida,
que passou a ser para eles o Supremo Comandante.
Aqueles que tantas vidas destruíram por sua sede de sangue, através
de práticas vampirescas, arrasando civilizações inteiras, sugando-lhes as
energias vivificantes, agora submetem-se ao comando total das Leis da vida,
guiados pelas Forças da Natureza.
A nudez física lhes cai perfeitamente, como simbolismo da nudez
espiritual com que se apresentam aos olhos do Pai. São espíritos que depois
de uma longa jornada de dores despem-se da roupagem antiga e modelamse qual barro, em nova forma para o recomeço.
Ao invadir-lhes o espaço físico, espiritual e cultural, os seres
humanos de outras categorias, em muito interferem no seu plano de
progresso.
O contato prematuro com vossa civilização desperta em muitos
a lembrança confusa de eras soterradas pela jornada dolorosa através
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de milênios. Mergulhados nessa conflituosa mistura de passado e
presente, tendo no momento seus instintos ativados para garantir-lhes
os meios de sobrevivência, entram em choque, com resultados
imprevisíveis, mas quase sempre desastrosos para ambos: brancos e
índios.
A aprendizagem do respeito vai além dos códigos morais superficiais,
que muitas vezes vos acostumastes a condicionar em vossa sociedade.
No sentido mais amplo de seu significado e de sua força, o respeito é
inseparável da fé e do amor, únicos instrumentos capazes de conferir ao olhar
humano a limpidez necessária ao descortinamento das verdades maiores.
Respeitá-los, nesse sentido, seria permitir-lhes o desenvolvimento
segundo o Plano Maior, nunca interferindo no processo.
Ficai sabendo que toda tribo indígena possui um Espírito Guia que lhes
comanda a forma grupal e com eles avança, de acordo com o progresso de
todos.
Ao adentrardes o espaço energético desses seres e interferir em seu
domínio de ação, desequilibrais a aura magnética da aldeia, perturbando os
laços que permitem um Comando Superior.
Mantende-vos afastados das aldeias indígenas, respeitando-lhes
a existência como se eles fossem seus vizinhos brancos.
Deixai-os progredir lentamente com o conjunto de seus
conhecimentos, sem apressar-lhes a marcha progressista, que em tudo
difere da vossa.
Aceitai sua contribuição em todas as áreas como resgate para
eles e aprendizagem de humildade para vós.
Tendes tudo que a matéria pode proporcionar ao homem
moderno, mas não tendes a força vital, nem a sintonia harmônica plena
que os irmãos índios têm com vossa Mãe Terra.
Ambos, em pé de igualdade, detêm conhecimentos importantes que
deveriam ser passados de um para o outro. O máximo que podeis ousar em
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nome do Deus único, que vos comanda as existências, será renderem-se à
Luz, que diferentemente ilumina a estrada de um e de outro, aproveitandolhe o foco luminoso no clareamento da própria jornada pessoal e coletiva.
Deixai viverem em paz.
Tudo possuem, pois o Pai vela por todos. Vossa vontade de ajudarlhes a civilizarem-se nasce da prepotência de vossos corações e do orgulho
de vos considerardes acima de todas as coisas.
Sabeis que de todas as forças que regem o planeta, a vossa é uma das
menores? Ao usá-la erroneamente na maioria das vezes vindes pondo a perder
todo o equilíbrio do conjunto.
Humanos amigos, detende vossas mãos insensatas e direcionai-as no
sentido de transformação de vossa própria inferioridade. Basta de erros.
Buscai na alma indígena o exemplo de humildade e obediência às Leis
Superiores, rendendo vossas forças ao Comando da Luz, como eles o fazem.
Sede amorosos e pacíficos.
Seu Mestre
Ramatis
12. A violência em algumas tribos
P – Mestre, e os índios violentos, como reencarnaram?
R – Cada grupo ou nação guarda consigo as características marcantes
que lhes dominaram e regeram os destinos.
Em diferentes grupos chegaram as almas exiladas aos mundos estéreis,
como diferentes foram as maneiras com as quais seus espíritos reagiram ao
mergulho na matéria planetária da Terra.
As pesquisas nesse sentido indicaram onde e quando, de acordo com
o processo de colonização do planeta, esses grupos de espíritos deveriam se
reencarnar, e até onde puderam chegar em seu processo cármico evolutivo,
foi definida a pátria que lhes seria adotada pelo coração. Assim, os mais
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mansos e cordatos foram enviados às regiões do planeta onde a vida mais
abundante afloraria e aqueles mais selvagens em seus instintos enfrentariam
as condições planetárias mais rudes e penosas, com menos recursos, de forma
que pudessem despender grande parte de sua energia beligerante no emprego
da própria sobrevivência.
Mesmo após longo período de drenagem da força belicosa de suas
almas, alguns espíritos-grupos ainda reencarnaram com tendências
vampirescas, constituindo os grupos indígenas mais violentos, adotando prática
canibalesca e sanguinária em guerras de domínio sobre seus irmãos. Contudo,
esses sempre foram em menor número, considerando o todo. Hoje, em sua
maioria, já não apresentam esse comportamento, que foi depurando ao longo
dos milênios de desenvolvimento sobre a Terra.
P – Os crimes bárbaros que vemos atualmente têm a ver com esses
seres?
R – Sim, podemos dizer que alguns dos canibais apresentados por
vossa sociedade são o resultado de conflitos causados no passado longínquo,
em que almas primitivas foram obrigadas, por força da dominação estrangeira,
a renegar sua cultura e romper violentamente os laços cármicos espirituais de
seu povo original.
Espíritos assim, passam a ligarem-se inevitavelmente à civilização,
contudo, sem ter depurado adequadamente sua incivilidade. São as
conseqüências indesejáveis que sois obrigados a arcar pelo desrespeito
impetrado às leis do progresso. Só a luz do conhecimento pode auxiliar um
espírito que deseja avançar, discernindo os caminhos de sua jornada
ascensional.
Dessa forma, o conhecimento por vós adotado como fator de
superioridade em relação ao índio, torna-se fator de vossa queda e perdição,
conquanto só há superioridade naquele que, tendo conhecimento,
utiliza-o com sabedoria em favor não apenas de si mesmo, mas
buscando contribuir como um acorde harmônico na sinfonia da vida.
Ramatis
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13. Possuímos um só Deus Criador, apesar da prepotência de alguns
de considerarem-se os eleitos de Deus
Os índios e os negros tiveram grande influência no conhecimento da
biodiversidade das plantas e na sua aplicação medicamentosa.
Índio e negro escravo não tinham condições de buscarem médico para
tratarem suas doenças, por isso procuravam na Mãe Natureza os recursos
que salvavam suas vidas das doenças inevitáveis e também na prevenção de
outras.
Os índios não conseguiram dominar totalmente as doenças transmitidas
pelos brancos, porque eram diferentes das existentes em sua raça.
O homem branco que dizimou impiedosamente o índio e humilhou
ferozmente o negro, deve render-lhes homenagens e agradecimentos, pois o
conhecimento botânico que hoje detêm teve suas origens na busca do
conhecimento das raças indígena e negra. Se, no passado, negligenciou sua
ação benemérita em relação as raças irmãs, que hoje reconheça o seu valor.
Homens, não tarda o dia em que havereis de dar-vos as mãos, na
formação de um único povo terráqueo, uma só nação, um só Deus.
Adiantai-vos no reconhecimento da importância das raças serem irmãs,
para o progresso planetário.
Somos todos irmãos, apesar do preconceito de muitos!
Possuímos um só Deus Criador, apesar da prepotência de alguns de
considerarem-se os eleitos de Deus.
Somos um só Povo da Terra, apesar do domínio de algumas nações.
Hoje entendo: Índios, brancos, negros, todos são filhos da Terra.
Salve a Terra!
Cacique Thuerê
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CAPÍTULO 05

Índios
Mensagens já divulgadas

“Seguis confiantes apesar da desconfiança e
da descrença de muitos.
Esperais apenas do Pai, dos Espíritos Amigos
e dos Seres Superiores que conduzem vossos
destinos, o crédito e sentireis a satisfação do
dever cumprido...”
Hercílio Maes
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01. Terra Sagrada
Quem lhes fala em nome do Cristo é o Índio Xavan, índio designado
para comandar a escolta de vocês aqui na Região Amazônica.
Este humilde trabalhador se sente feliz de todo o coração, de poder
estar juntamente com o amigo Zambi, neste trabalho.
Foi permitida a chegada desse Ser que lhes fala para dizer que é preciso
olhos abertos, coração firme, corajoso e ligado no Alto para vencer os
obstáculos que serão postos na caminhada de vocês. Muitas armadilhas,
ciladas traiçoeiras foram colocadas no caminho, porém somos um grupo
grande acostumado a desfazer malefícios.
É muito importante que os corações estejam totalmente voltados ao
trabalho espiritual, conectados com as Forças que regem este local. Sabem
que esta terra é sagrada e muitos irmãos nossos estão revoltados (índios
desencarnados), mas será feito um trabalho de doutrinação com eles. São
seres sofridos que foram magoados cruelmente.
Somos conhecedores de que existe a Lei de Causa e Efeito, se sofreram
é porque tinham débitos a resgatar, porém, se prenderam ao ódio e agora
têm uma grande oportunidade de voltar ao caminho do Bem, perdoando.
Estaremos escoltando vocês e auxiliando na doutrinação desses nossos
irmãos.
Em nome de todo meu povo venho dar-lhes as boas vindas e dizerlhes que estão acompanhados por nós.
M – Você é da Serra do Roncador ou da Região Amazônica?
X – Faço parte da Região Amazônica, porém minha encarnação mais
importante se deu na tribo dos Xavantes. Como o trabalho de vocês no
Roncador foi muito importante para o meu povo e conseguiu elevar um número
incalculável de irmãos, eu que estava engajado naquele trabalho fui designado
para auxiliar vocês outros, nestas terras.
Aqui os elementais e os irmãos índios unem-se revoltados com a
destruição deste solo sagrado; todavia o trabalho assim como foi feito na
minha tribo será feito também aqui.
M – Por exemplo, não aceitar a 1ª pessoa que apareça disposta a
ajudar?
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X – Toda cautela neste local é pouca, irmã e muitas armadilhas
aparecerão. Essa não foi a primeira e nem será a última; aos poucos vocês
perceberão como estão caminhando num campo minado. Por isso toda
serenidade, toda calma na tomada de decisões são essenciais para que o
caminho correto a seguir seja mostrado.
Coração limpo e entregue ao Deus Sol e tudo caminhará. Encontrarão
uma pessoa de bom caráter, de alma pura que será o seu guia nesta missão.
O seu coração indicará o seu guia que já está preparado para participar do
grandioso trabalho que será realizado. É alguém especial que tem energia
compatível com a tarefa.
Meu tempo entre vocês acabou.
M – Agradece a ele e a todos os demais indígenas que participam
da tarefa.
X – Os índios agradecem o seu amor para conosco.
Cacique Xavan, 27/03/1999
Obs.: Na verdade o nosso guia Miguel é uma pessoa muito especial,
freqüenta um grupo esotérico de Ufologia e é médium. Excelente ser humano,
guia de turismo na região amazônica e velho conhecido do nosso querido
Kuthumi, que o saudou naquela noite inesquecível para todos nós, de maneira
carinhosa.
O Miguel, espiritualmente falando, ganhou muito naquela viagem,
pois teve seus chacras bastante ativados, participando de todas as nossas
concentrações de 3 em 3 h.
Um abraço carinhoso de todos nós para você, querido irmão.
Margarida
p/ GESI
02. Diálogo com um índio desencarnado que se uniu aos trevosos
I – O que vocês vieram fazer aqui em nossas terras?
M – Tentar acalmar os ânimos exaltados de vocês que querem
luta no plano físico.
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I – Não creio. Vocês são do lado do homem branco.
M – Não é verdade. Viemos em nome da Paz.
I – Homem branco matou muito índio. Homem branco mata índio,
mata animais, destrói tudo. Homem branco não respeita a natureza. Acaba
com tudo.
M – Infelizmente, irmãozinho, isso tem acontecido ao longo dos
anos. Tudo por causa da ganância, da usura, do poder.
I – Nós tivemos que nos juntar a outras forças superiores a nossa,
para destruir homem branco.
M – Só que ao invés de se juntar às Forças Positivas, às Forças
do Bem, que fazem a gente crescer espiritualmente, os irmãos com os
corações cheios de ódio uniram-se as forças negativas, as forças do
mal. Essas, são piores do que aquelas que destruíram a vida de vocês e
se apoderaram de suas terras. São os mesmos homens de ontem que na
sua maioria tornaram-se piores que antes. O mesmo tipo de gente:
perversa, cruel, desumana. Está me entendendo?
I – Não, não. Deus do Sol vai entender. Precisamos acabar com o
domínio do homem branco. Não tem outra saída.
M – Tem meu irmão, tem outra saída, a do perdão, do
esquecimento das ofensas. O Deus Sol que é de vocês e nosso também,
não quer ódio, não quer ver sangue derramado, não quer briga entre
seus filhos. O índio é filho de Deus, o homem branco é filho de Deus, o
negro é filho de Deus, os trevosos são também filhos de Deus. Todos nós
somos filhos de Deus. O Pai não quer que briguem entre si. Temos que
perdoar porque o mal é passageiro; um dia eles vão se arrepender e vão
deixar de agir assim. No momento irmão, o que nós queremos em nome
desse Deus que é seu e que é nosso, é que desapareça o ódio. Chega de
derramamento de sangue.
I – Não tem mais volta.
M – Irmãozinho, tudo para Deus tem jeito. Se vocês atiçados pelas
falanges sangüinárias das trevas, jogarem seus irmãos encarnados contra os homens brancos, vai haver um massacre muito grande, morrendo
muita gente, principalmente velhos, mulheres e crianças indígenas.
85

I – Homem branco dizimou índio, dizimou honra. Não temos nada.
M – Mas tem Deus que é nosso PAI e isso eles não podem lhes
tirar. Conhecemos sua história no passado e no presente. A gente não
tem nada na Terra; tudo aqui é passageiro. A gente será feliz depois que
compreender e respeitar as Leis Divinas. Aí compreenderá que tudo é de
todos e que os maus vão responder pelos seus crimes. Quando não for
aqui no plano físico será no plano espiritual. Ninguém escapa da Justiça
Divina.
I – Os nossos amigos aliados tem muita força.
M – Eles não são mais fortes que o PAI. Ontem quando rezávamos
aconteceu uma coisa estranha, o irmão viu?
I – Soube. Foi feitiçaria.
M – Na hora daquele estampido, acompanhado do relâmpago muito
forte, os seus amigos poderosos que estavam lidando com magia negra
contra nós, ficaram apavorados e saíram correndo, mas foram aprisionados
e vão ficar assim até a passagem do Astro Higienizador, para onde serão
atraídos e conduzidos para um mundo primitivo compatível com o estado
de evolução que eles se encontram.
I – Meu povo vai ser guiado por eles para a vitória.
M – Não vai não, meu irmão. Estão enganando índio, mais uma vez.
I – Eles não são homem branco!
M – São os mesmos é que ficaram escuros, sujos, feios de tanta
ruindade que praticaram. Nós os chamamos de trevosos, quer dizer, vivem
nas trevas, fora da Luz. Esses homens gananciosos, em épocas passadas
também massacraram índios e negros.
Os negros também sofreram muito. Os homens brancos foram buscálos na África, prenderam, escravizaram e maltrataram os negros. Eles sofreram
toda espécie de humilhação e tortura. Eram homens livres e viviam felizes em
suas terras, como vocês aqui. Tudo isso aconteceu devido a usura e ganância
do homem branco correndo atrás do dinheiro e poder.
I – Mas só esse povo ajudou o meu povo.
M – Não é ajuda é interesse deles. Esses espíritos ainda bebem sangue,
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se surgir aqui uma luta vai haver derramamento de sangue e eles vão se fartar
com as energias desprendidas do sangue dos seus irmãos.
I – Mas muito sangue já foi derramado.
M – Sim, mas vocês querem acabar com o resto de seus irmãos?
I – Quero justiça para meu povo.
M – Não haverá justiça desse jeito. Como já disse, vocês e esses
homens das trevas vão acabar dizimando o resto das tribos que ainda
existem.
I – Nós somos muitos.
M – O irmão é que pensa. Vocês são poucos e nem todos pensam
do mesmo modo. Estão divididos.
I – Tudo o homem branco fez.
M – Concordo. São os mesmos que passaram para o lado que o
índio está agora. Está entendendo? São eles!
I – Índio não sabe...
M – Índio é cacique ou pajé?
I – Cacique.
M – Pode dizer seu nome?
I – A Flecha que Corre.
M – Eu tenho do seu lado dois grandes amigos: o Cacique Pena
Verde e o Pajé Pena Branca. Eu gosto muito deles. Chame por eles para
ajudar seu povo tirar ódio do coração e não querer guerra.
I – Índio ajuda índio. Branco não ajuda índio.
M – Então, se um cacique do lado de vocês, esclarecido, que sabe
das coisas, ou um pajé que também sabe das coisas, vier lhes dar um
conselho, Cacique Flecha que Corre não pode parar um pouquinho para
ouvir o conselho?
I – Cacique não sabe se consegue convencer povo que está com muito
ódio. (Obs: Ele se refere aos índios que há séculos vivem revoltados no
Plano Astral com as atrocidades cometidas pelos colonizadores, homens
brancos.)
M – A força de Deus é maior. É ela que comanda todas as forças
da natureza: as águas, a terra, os ventos e o fogo. Comanda os minerais,
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vegetais, animais, elementais e nós humanos. Só ela dá vida e anima
tudo. Se o cacique se convencer disso, e for conversar com um por um
dos caciques e pajés envolvidos nessa aliança, vocês unirão muita força
e para o bem, ajudando aos seus guardiões, nessa hora difícil de transição
da Terra.
I – Outros caciques se reuniram.
M – Peça para eles conversarem com a gente.
I – Eles querem justiça.
M – Deus fará justiça. Todo esse povo cruel, perverso, ganancioso
que ainda vive aqui na Terra onde eu vivo, e os que estão do lado onde
você vive será levado para um mundo muito primitivo. Você já ouviu
falar de um astro que se chama Higienizador? Ele está se aproximando
da Terra e vai levar daqui todos que não obedecem às Leis Divinas. A
Terra ficará limpa e aqui só viverão os mansos e os pacíficos como disse
um dia um Grande Mestre, Jesus.
I – Estão chamando índio para ir!
M – Vá. Se outro cacique quiser conversar com a gente, pode
mandar.
I – Índio vai conversar com outros.
M – Vá em Paz que Deus o abençoe.
Cacique Flecha que Corre , 01/12/1998

03. Somos todos irmãos
Vidência: Durante todo o mantrã, percebi um índio, sentado como
se concentrado e permaneceu assim até que terminasse após 10 minutos
dedicados à vidência, quando então se levantou. Era lindo! A estatura
muito alta e muito forte, sua vestimenta toda branca, maravilhosa, o
cocar cobria sua cabeça e descia impecável até os pés. Estávamos lá,
quando ele iniciou sua fala:
Meus irmãos, desde o início dos tempos, quando nossas Nações eram
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muitas, e felizes, o Deus Sol, desejou que assim, todos os povos vivessem,
para sempre: Unidos em nome do Amor, formando uma única Família.
Mas, também surgiram irmãos nossos que apesar de toda alegria e
beleza que banhavam nossas terras, sentiram forte no peito a ânsia do poder
chegar pouco a pouco.
Deus sabia que outros homens de natureza igual existiam e que
chegariam aqui.
Viriam dar conosco para se purificarem e terminassem como nós,
alegres, felizes, agradecidos ao Sol, por toda vida e saúde que gozavam.
Porém, estes seres quando aqui chegaram fizeram aliados entre os
nossos e todo o plano de Deus começou a sofrer alterações.
E tudo mudou muito e para pior também.
As forças então começaram um combate que persiste até hoje.
Irmãos matando irmãos, ódio gerando atrocidades, violência crescente.
O PAI deseja que todos aqueles que erraram até hoje, rendam-se,
deponham as armas, na certeza que não há argumentos nem desculpas que
justifiquem um não.
Não há motivo para permanecerem no erro.
Somos todos irmãos, e entendemos os revoltados, propomos que uma
trégua seja iniciada imediatamente, e a partir de agora receberão todo o
auxílio vindo dos ancestrais, do nosso povo, que responderão todas as dúvidas
sobre passado, presente e futuro.
Agarrem agora mais esta oportunidade. Nossos pajés, homens de
grande sabedoria, conhecedores de grandes magias, transformarão cada um
de vocês, amigos, irmãos, em uma nova criatura e vossos espíritos não mais
vagarão nos vales tenebrosos onde o medo e a violência imperam.
Podeis estar certos, que uma negativa vossa à mão estendida, vos
obrigará a vagar sem pouso, sem pátria, sem família e sem identidade.
Entregues à violência farão parte de um corpo completamente enfermo,
vítima frágil a outros feitiços e perdições.
Nossos ancestrais, então, serão obrigados a afastá-los da memória do
nosso povo como desertores, e agentes vingativos e covardes que se voltaram
contra a Mão que os criou e alimentou, com a intensidade das piores feras
conhecidas por nós.
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Que a oportunidade resplandeça e brilhe diante de cada um, e a
lembrança do guerreiro, forte, e determinado possa reflorir em vossas mentes.
Vossos irmãos vos aguardam, com amor e alegria.
O sol renasce e convida o retorno ao ponto de partida.
Os desvios já não se justificam, a chegada é desejada, e está impressa
em todos os espíritos.
Cacique Águas Claras, 01/12/1998
04. Palavras do Cacique Pena Dourada
“Povo Xavante não pode morrer!
Nação Xavante não pode morrer!
Índio não pode deixar homem branco querer riquezas de terras de
índio.
Índio não pode querer mudar seus costumes e querer costumes de
homem branco.
Branco tem seu cultura. Índio tem seu cultura também. Tudo tem seu
valor no lugar certo.
Índio é povo de Deus. Homem branco também é. Mas, branco tem
que respeitar índio e índio não tem que se render aos brancos.
Nas barganhas entre branco e índio, branco sempre ganha, índio perde.
Branco não joga claro, esconde jogo. Índio puro, acredita.
Nação Xavante precisa se unir, precisa resistir para não ser dizimada.
Governo diz proteger índio, Governo vende terras de índios e cada
vez mais, tira índio das terras dele.
Se descobre riqueza de índio, branco quer pra ele e mata índio. Nação
Xavante precisa tá tudo unido pra fortalecer, ganhar força e vencer preconceito
de branco que acha que índio não precisa de terras, de tanta terra. Mas,
índio precisa de terra, povo da terra ajuda índio, protege índio. Terra de índio
é onde ele caça, pesca pra se alimentar, cuidar de seus ancestrais.
Tudo sagrado! Tudo sagrado! Branco não tem que querer.
Xavante tem que se unir, tem que fortalecer!”
Cacique Pena Dourada, 12/10/2000
90

05. Palavras de Índio Xavante
O que os ancestrais querem é evolução espiritual do povo xavante.
Unidos, felizes e a chave preservada do mal.
Não queremos povo extinto antes de cumprir programa e projeto de
Seres Superiores.
Queremos ver povo xavante cumprir com sabedoria a tarefa que cabe
somente a ele nesse Planeta.
O fato de divulgar para o mundo a existência desta linda cidade fará
com que o povo xavante se torne mais unido e fortalecido para proteger a
“chave”.
Paz a todos os irmãos.
Irmão Xavante, 11/10/2000
06. Bolsões de pobreza
Discriminados e empobrecidos, os índios tornaram-se bolsões de
pobreza no Planeta.
A cultura indígena perde a sua força.
No futuro, na Nova Era, tudo será diferente mas, antes dos
acontecimentos trágicos previstos para este Planeta, a Comunidade Xavante
tem que continuar sua missão de proteger e afastar intrusos da Cidade
Sagrada.
Muito nos tem ajudado os Seres Superiores, mas infelizmente o Planeta
foi usurpado pelas “Forças Densas” e todos foram afetados, pois o ecossistema
global esta em desequilíbrio.
Haveremos, com as Bênçãos do PAI, manter coesa a Comunidade
Xavante, auxiliando e protegendo os Portais da Cidade Sagrada e em troca
muito avanço espiritual de todo um povo primitivo.
Muito agradecemos o socorro do vosso povo em ajudar a manter
coesa a Nação Xavante.
Paz.
Cacique Xavan, 11/10/2000
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07. Palavras do Cacique José Wari
Fui conduzida a um platô na Serra do Roncador. Ali fui recebida por
dois anciões, vestidos com túnica clara, e um deles se identificou como o pai
do nosso amigo, o cacique Suptó. Ele enviou ao filho as seguintes palavras:
“Suptó: nosso povo ainda muito primitivo e atrasado como ancestrais,
ainda não muito contaminado pela civilização branca que muito se aproximou.
Devemos, filho, ter cuidado, pois muitos são os interesses do Mal em
invadir e destruir o povo Xavante.
Devemos manter ao máximo nossas raízes e tradições, ensinando aos
nossos filhos os segredos dos antepassados. Continuarem firmes no propósito de
defesa do segredo da chave, até que Ordem Superiores digam o contrário.
Conheço o seu coração. Sei que tem se esforçado e tem conseguido, pois
muitas são as ajudas invisíveis para você.
Quando nos encontramos e o trazemos para dentro da Cidade, as tarefas
determinadas para você são passadas com clareza, mas ao acordar, somente
códigos você traz à memória, pois a mente de carne filtra a mensagem.
Deve sempre meditar e seguir sua intuição, pois é através dela que você
tem conseguido manter acesa a chama do Guerreiro Xavante.
Seu espírito é forte e você foi o escolhido.
Tenha fé nas Forças Superiores. Todos nós somos comandados por Elas.
Fiquem em Paz”.
José Wari, 12/10/2000
08. Um Guardião da Serra
Vejo um índio muitíssimo grande da altura da serra. Ele tem o peito nu
e os cabelos compridos são presos com uma pena colocada por trás da
cabeça.
Muito sério e tranqüilo dá-nos permissão para prosseguirmos, porém
nos adverte:
“Que nem uma só folha seja arrancada.
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Que nem um só local seja tocado desnecessariamente.
Que haja respeito pela natureza e seus habitantes.
Que ao saírem estejam com as mãos vazias como quando
chegaram, e assim procedendo, as Forças Superiores estarão
protegendo-vos.”
Agradecemos a permissão com outra prece e continuamos a viagem e
encontramos uma saliência na Serra do Roncador, formando um tosco e
pequenino platô, onde nos sentamos e recitamos nosso mantra. Nada nos
incomodou e voltamos em paz, com “as mãos vazias” e os corações cheios
de alegria
Vidência, 10/2000
Nota: Agora, outubro de 2004, precisamos esclarecer a mensagem
acima, inserida na Divulgação n° 28, para os que não a leram.
Estávamos passando uns dias numa Aldeia Xavante em MT, na Serra
do Roncador. Naquele dia enveredamos no cerrado para ficarmos o mais
próximo possível do paredão da Serra, a fim de recitarmos o nosso mantra.
Paramos um pouquinho antes e fizemos uma prece. Como de costume, concentramo-nos e logo em seguida recebemos a advertência acima.
Para nós não foi novidade pois sabíamos que as Forças da Natureza
atuam através dos Elementais, Devas e Guardiões que são os Olhos do Pai
na Natureza.
GESH, outubro de 2004
09. O remédio salutar e fraterno
Paz!
Homem branco sabe muito, estuda e cresce em conhecimento de livro.
Cresce também em orgulho.
Como índio, sempre tive meus deuses diferentes do branco.
Morri e ainda sou índio, mas venho estudando e compreendi que meus
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Deuses são manifestações de um único Deus. Conheci a obra extraordinária
de Jesus e o ódio que eu tinha do branco mudou pois aprendi com Jesus que
o branco é meu irmão.
Hoje, já trabalho ajudando a esclarecer outros irmãos índios como eu,
mas esse trabalho é difícil; primeiro pelos obstáculos materiais construídos
pelos ódios que amarguram os corações de meus irmãos de raça e segundo
porque em muitos lugares (centros espíritas) não podemos entrar pois não
aceitam nossos préstimos.
Quem perde é o encarnado que convive com as pressões
indiscriminadas, mas discrimina o remédio salutar e fraterno.
Irmão Cacique Pena Verde
(Grande amigo e irmão do GESJ de Vitória), 30/09/2001
Obs.: Quando esse Cacique começou a trabalhar conosco não
sabia falar nada em português, porém nós o entendíamos e ele a nós
através das palavras eivadas de muito amor, carinho, compreensão e
paciência. Hoje fala o português muito bem, como atesta a mensagem
acima.
10. É apenas mais um...
Salve a força! Salve a Luz!
Quiseram os Mentores conceder-me esta dádiva em nome de tantos
Povos e tantas Tribos irmãs. Vim saudar-vos em nome de Jesus e transmitir
que estamos presentes, a acompanhar-vos por todos os lugares aonde vão.
Nós vos agradecemos por conduzir-nos a paragens tão belas, onde
afloram nossas lembranças do tempo em ainda fazíamos parte deste mundo,
e a Terra, nossa Mãe, nos abrigava.
Nas veias da Terra corre a seiva da vida. Só o tolo do homem branco
não enxerga o alimento que corre a sua frente, farto, sadio.
Jamais um índio em sã consciência derrama em sua panela “o lixo”,
resultado do seu dia. O homem branco civilizou-se e perdeu o cordão que o
ligava à Mãe Terra.
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É certo que um dia todo índio vai perder esse cordão, mas, a lição
aprendida, nunca!
Não é mais, nem melhor o homem branco, do que qualquer
criatura existente!
É apenas mais um... Pode o homem branco entender isso?!...
Coração de índio guarda respeito pelo seu semelhante, amor e gratidão
pelo Creador e pela Mãe Terra que o sustenta.
Eu queria também pedir humildemente à irmã que gritasse ao homem
branco o lamento dos índios encarnados como grito de alerta para que desperte
em seus corações a força do amor pela criação; para que ele possa mudar o
rumo de suas vidas, enquanto ainda pode fazer escolhas.
M – Faremos o possível para divulgar o seu consciencioso pedido.
Por acaso o irmão já havia visitado estas paragens? Já sabia da cidade
intraterrena aqui existente?
Cacique – Não. É a primeira vez que venho aqui.
M – Teve acesso agora ao portal de entrada?
Cacique – O portal de entrada acessível a alguns da caravana que vos
acompanha, ainda não é este o momento.
M – Este lugar que estamos agora é um portal?
Cacique – Nas escarpas há um acesso a túneis que conduzem à cidade
intraterrestre; não precisamente um portal direto à cidade de Ocay, mas apenas
a túneis que levam até às cidades.
São locais onde trabalhadores e cientistas intraterrestres vêm haurir e
buscar energias telúricas para levarem e manipularem conforme a necessidade.
Em geral esses lugares são protegidos do acesso humano, para evitar
surpresas de ambas as partes.
São lugares distantes, difíceis de se chegar, onde é improvável a
presença de pessoas. Os próprios pesquisadores intraterrenos rastejam em
algumas partes, pois os túneis vão se estreitando quando se aproximam da
superfície terrena. Em nome dos trabalhadores índios, Povos e Nações
abrigados em vosso Grupo de Trabalho, eu vos saúdo em nome de Jesus.
M – Em nome de Jesus, dos nossos Mentores e Guias Espirituais,
nós também vos saudamos, suplicando ao Pai Maior que os laços de
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amor, respeito e compreensão que nos unem perdurem por toda a
eternidade.
Aproveitando o ensejo, gostaríamos de saber se o irmão conhece nosso
amigo, o cacique Suptó, de uma das tribos Xavantes da serra do Roncador.
Cacique – No plano físico, não; no astral, sim.
Estamos em trabalho espiritual com os grupos e as tribos Xavantes da
Serra do Roncador desde a última visita que fizestes àquela aldeia.
Conferências ali foram realizadas e o avanço da ambição humana na região
vem sendo monitorado muito de perto pela espiritualidade. Tanto o cacique
Suptó quanto os outros da região estão, sempre que se torna acessível,
reunidos e ouvindo palestras e orientações da Espiritualidade Maior, quanto
à necessidade de preservação da área que tem papel importante na Transição
Planetária, muito embora a força das raízes trevosas teimarem em crescer.
Procurai afastá-las do trabalho sério e digno. Que persistam aqueles
que acreditam na vitória da Luz.
Salve Jesus! Salve a Força! Salve a Luz!
Cacique Pena Verde
(amigo espiritual do GESJ), 07/09/2002
11. Preconceito e discriminação IV (Psicofonia e psicografia)
Abaixo, uma belíssima mensagem que nos foi transmitida por um pajé
- Pajé Pena Branca. Longa história que daria um capítulo a parte, porém,
vamos resumi-la ao máximo.
Em 1984 ou 85, fazíamos vigília numa magnífica noite de lua cheia em
Praia Grande, Nova Almeida, litoral do ES, quando recebemos a visita de
um índio que nos rondava, agressivo, valente e cheio de ódio do “homem
branco” como eles chamavam a nós outros, não índios.
Travamos um verdadeiro duelo de palavras por mais ou menos 1 hora.
Os primeiros momentos do diálogo foram de agressividade, insultos e dureza
de coração; agüentamos firme, com paciência, jeito, determinação e muita
compaixão. Tínhamos uma noite inteira pela frente... Em seguida, já um pouco
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cansado de tudo, passou a falar menos e ouvir mais. Finalmente, com a
chegada do antigo cacique daquela tribo, que também fora assassinado pelos
brancos, mas que tivera forças para perdoar, as últimas resistências espirituais
caíram por terra e ele chorou que nem criança.
A partir daí, conversamos amigavelmente e ele nos prometeu que, após
encaminhar todos seus companheiros de infortúnio, que ainda carregavam
um coração cheio de ódio, em grande parte alimentado por ele, Pena Branca,
aceitaria nosso convite e viria trabalhar conosco no Grupo Espírita Servos de
Jesus.
Passados uns 8 ou 9 anos, ele voltou para trabalhar conosco, dizendonos ter encaminhado todos os companheiros (Eu até já havia me esquecido
daquela promessa).
Estava livre e tinha vindo para trabalhar em nosso Grupo, conforme
prometera.
Hoje, ele e o Cacique Pena Verde integram a nossa imensa falange de
Trabalhadores da Luz do GESJ. São exemplos de palavra, sabedoria e pureza,
que se os homens brancos, ao invés de massacrá-los tivessem sido para com
eles compassivos e amigos, o Brasil e o mundo estariam menos mal.
Carregamos muitas dívidas que precisam ser resgatadas, entre elas com os
negros e os índios. Um simples “me desculpe” ou pedido de perdão, não tem
força moral ou espiritual para sanearem os corações feridos e humilhados. E
ainda hoje batem as portas de Casas Espíritas na cara desses irmãos carentes.
Inúmeros já compareceram e continuam comparecendo ao nosso local de
trabalhos mediúnicos. Apresentam-se cansados, desiludidos e tristes porque
foram impedidos de penetrarem num Centro Espírita, como se índios não
fossem gente, irmãos, filhos de Deus, como nós!
E, eles, os infelizes, nos dizem: “Até que enfim abriram a porta para
nós e nos deixaram entrar!...”
–”Quem tiver olhos de ver que veja...”
12. Um dia na praia
Um dia, às margens da praia, sobre a areia molhada, escrevi um poema.
Quisera eu ter tido tempo para dedicar-me aos meus pobres irmãos
sofredores.
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Quisera eu ter despertado mais cedo para poder acolher no aconchego
do consolo, meus tutelados ignorantes.
Minha missão era evangelizar, hoje sei, que o evangelizado maior fui
eu. Apesar da selvageria da existência primitiva vivida, as Leis Divinas eram
respeitadas instintivamente, pois aqueles irmãos, tutelados meus, viviam em
comunidade, na verdadeira comunidade. O que se produzia pertencia a todos
indistintamente. A caça e a pesca eram igualmente repartidas, bem como,
constante o amparo fraternal nas enfermidades.
As crianças, livres como aves celestes vivenciavam sua inocente infância
nos folguedos naturais, próprios da idade, sem a mínima preocupação.
Pássaros livres! Só eram chamados ao concurso da aprendizagem, no
momento em que atingiam uma maturidade, para compreenderem a
necessidade e a importância dos ritos para eles transmitidos.
Eu, respeitado evangelizador, fui evangelizado por selvagens com os
quais aprendi a respeitar a vida, a natureza, a Terra.
Sobre a areia da praia, escrevi a minha dor de ser um elo de escravidão,
para os inocentes e puros irmãos.
Escrevo agora, em meu coração, o nome de cada bravo guerreiro que
busca libertar as tribos da perseguição dos fantasmas revoltados e rebeldes
(espíritos de índios desencarnados), que ainda hoje assombram aldeias e
promovem lutas e violências.
Empenho-me, junto a vós, no socorro cristão aos irmãos indígenas,
pois são para mim a maior responsabilidade. Não descansarei, enquanto
houver um irmão perdido nas aflições dos umbrais terrenos, sofrendo dores
que eu um dia ajudei a criar.
Meu coração fragilizado ainda em vida, quedou-se em remorso por
não ter tido forças suficientes para enfrentar a voz superior que comandava
as ações de catequese aqui nesta Terra Brasil.
Obrigado irmãos queridos!
Que a Paz do Divino Mestre vos preencha o vazio da alma terrestre!
José de Anchieta, 01/02/2002
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13. Nosso comentário a respeito dos índios
Compreendemos as palavras de Anchieta e aproveitamos para
agradecer-lhe por sua generosa e inesperada visita. Cremos que ele visitou
nosso GESJ por dois motivos:
1 - Trabalhamos no plano astral com inúmeros índios, caciques e pajés,
oriundos das mais diversas tribos brasileiras, em tarefas de desobsessão e
limpeza do astral inferior;
2 - Devido nossa aproximação e conseqüente amizade com os índios
Xavantes - plano físico - da Serra do Roncador.
Visitamo-los por duas vezes e ficamos amigos do Cacique Suptó e da
sua tribo. Ressaltamos aqui que a organização existente naquela tribo nos
surpreendeu com sua disciplina, respeito, obediência, união e, acima de tudo,
solidariedade humana, regras básicas para o convívio numa comunidade.
Caçam e pescam apenas o suficiente para a alimentação de todos. Os presentes
também são distribuídos igualmente. Surpreendeu-nos o sistema social,
democrático e religioso daquele povo humilde e puro, tido pelos civilizados
como selvagens e primitivos. Preservam a mata e seus habitantes naturais.
Em síntese, amam e respeitam a Natureza. Achamos que primitivos e selvagens
somos nós, pois apesar da Boa Nova trazida pelo Sublime Peregrino, ainda
hoje cometemos atrocidades, barbarismos e selvagerias de toda espécie.
Isso nos lembra palavras de um extraterrestre evoluído, ao revelar que em
vários pontos estratégicos da Terra existe o aviso posto por eles para os
visitantes de outros orbes. Ei-lo: CUIDADO! PLANETA PRIMITIVO!
Margarida, 01/02/2002
14. O perdão
A falta de perdão arrasta o ser para a inconsciência das trevas.
Sofri mais de cem anos, buscando me vingar de homens que já não
sabia onde estavam.
Arrastei no Astral dezenas de irmãos, alimentando ódio e dor.
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Um dia, numa praia encontrei homens da cor dos que eu queria destruir,
e foram estes que me revelaram o inferno em que vivia por não saber perdoar.
Foi um encontro tão verdadeiro que, percebendo a loucura em que
vivia, decidi mudar. Dor maior foi quando percebi que, naquele desatino, eu
prejudicara tantos irmãos naquela desventura.
Mas, por incrível que pareça, não me desesperei, decidi mudar, mas
prometi a mim mesmo que só pensaria em mim quando pudesse recuperar
todos que eu arrastara por aquele precipício de ódio.
Foi tarefa longa, quase dez anos. Recebi uma ajuda que não tem preço
dos irmãos espirituais desta Casa (GESJ).
Quando recuperei o último companheiro, senti que eu estava são e
livre. Meu coração não era mais ácido e venenoso, eu sentia que não havia
barreira entre os homens, nem de raça, nem de cor. Não havia brancos,
negros, nem índios. Há somente uma imensidade de irmãos em Deus
que precisam se amparar na fraternidade, para que o Amor e a Paz
sejam verdades na Terra.
A origem de toda essa vida triste foi o rapto de uma índia por um
homem branco e a vingança seguinte: uma mulher branca raptada no dia de
seu casamento por homens - índios.
Muita morte e ódio não levaram a nada de positivo. Ficou um saldo de
cem anos de ódio, desespero e dor.
Vocês vivem tempos de violência vã, porque são desconhecidos
na Terra os conhecimentos deixados pelos espíritos. Eles são os únicos
que dão base para o verdadeiro perdão, porque nos dizem que hoje
sofremos as conseqüências do que em outras vidas fizemos alguém
sofrer. Tolerar, resignar-se e compreender são as chaves do perdão.
Mesmo que a ofensa seja dura como punhal, que seja pelas costas
em covardia abominável, peça socorro a Deus que Ele dará a força
para perdoar e esquecer, pois só assim rompemos os laços com o
passado.
Pajé Pena Branca, 10/01/95
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CAPÍTULO 06

Negros

“O discípulo fiel sabe que a obediência é o
abrigo seguro que o protege das intempéries das
trevas.
O discípulo consciente sabe que a disciplina
é o escudo que afasta as setas inimigas.
O discípulo sincero sabe perseverar e mesmo
quando se encontra na solidão sente no íntimo a
força da Luz que o guia.
Nas noites escuras das provações segui
confiantes pois vossa força interior é o
combustível que alimenta o farol que vos levará
à ascese.
Rampa
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01. Ontem, negros, índios e escravos. Hoje, anjos rebeldes redimidos
e revelados pela Soberania Infinita do Pai
Benditos aqueles que, tendo aceitado os desígnios do Pai, submeteramse à Sua Vontade Soberana, sem jamais se distanciarem de sua rota.
Mesmo dominados e subjugados pelo homem branco, índios e negros
trouxeram aos planos materiais o exemplo personificado da humilde
condescendência aos ditames da Lei.
Com raríssimas exceções, rebelaram-se contra sua sina, atacando seus
algozes. Dorme a consciência que se rebela contra seu destino. Deixa de
enfrentar sob a luz da própria evolução, cenários redentores que lhes anunciam
a cura que se aproxima.
Deixam de enxergar a clara Misericórdia Divina que lhes acena sempre
em oportunidades incessantes de mudança.
Diferentemente dos índios peles vermelhas, as tribos africanas
desembarcaram no planeta Terra como anjos rebeldes e decaídos,
embrutecidos pelas paixões violentas, porém distantes das práticas
vampirescas que moldaram o carma dos índios irmãos na Terra.
Suas centelhas foram trazidas e sua energia violenta foi impressa
em corpos assemelhados a animais selvagens, donde recomeçaram a
nova trajetória evolutiva, interagindo com as agruras da região africana.
Descidos da Ásia Menor, encontraram-se com remanescentes de tribos
anteriormente instaladas e dotadas de semelhança com o gênero humano por
vós conhecido. No encontro inusitado para eles, deu-se o início do despertar
da condição humana que lhes ficara na alma. Como que, magneticamente
atraídos pelo progresso já realizado em seus irmãos, buscaram insistentemente
o contato e a miscigenação que originou a força e a simplicidade de uma raça
sofrida desde o seu nascimento.
Milênios se passaram até que as primeiras tribos conseguissem aparar
os comportamentos primitivos, dando-lhes a cada novo ciclo,
comportamentos mais e mais humanizados.
O tempo corria a favor deles, pois foram dos primeiros habitantes a
chegarem aqui na Terra.
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De nossas naves, os equipamentos específicos carregados derramaram
sobre a matéria que já estava preparada pelos Jardineiros do Espaço os
princípios monádicos, espargindo luzes, animando-a pela primeira vez com o
princípio vital.
Palavras, por mais elaboradas e bem empregadas, seriam incapazes
de representar a magnitude do momento, da “primeira concepção”, coroada
de êxito.
Espalharam-se sob o céu faixas luminosas, a exemplo daquelas vistas
na aurora boreal. Em movimentos, revelam-se multicores, como dança viva
de luzes, anunciando ao espaço a concretização dos Planos de Deus.
Toda a Terra cobriu-se, então, de vida e esta, sob o impulso acelerador
da Lei do Progresso, passou a manifestar-se na matéria, evoluindo até os
dias de hoje.
Vidas sucessivas, expiatórias e compulsórias, acabaram por moldar a
Forma-Grupo da Família Espiritual que mais tarde comporia a Raça Negra.
Debaixo das características forjadas pelo efeito das labaredas ardentes
das paixões, criaturas nobres e orgulhosas de outrora se viram acorrentadas
às condições magnéticas, psicológicas e materiais de sua própria linhagem
vibratória.
Muitos, ao acordarem do longo sono, aceitaram sua condição. Alguns,
contudo, como já se esperava, rebelaram-se, procurando inverter ou burlar
o inalterável. Enredaram-se, desde muito cedo, nas implacáveis leis cármicas,
indo ter, ao longo de sua jornada, atribulações cada vez mais graves, quanto
mais grave se tornava sua rebeldia.
Passaram-se os milênios, mas as causas dos sofrimentos
humanos permaneceram as mesmas. Altivez e orgulho nunca
representaram qualidades humanas, mas distorções convenientes de
interpretação duvidosa, de corações endurecidos na arrogância e
prepotência.
O contato com as Forças da Natureza obrigou-os à submissão de que
necessitavam seus espíritos para quebrar definitivamente seu orgulho infrator,
motivo de sua rebeldia e queda.
Dobram-se ante a grandeza dos Planos Divinos e, ao dobrarem-se
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como o bambu, são agraciados com a presença reencarnada de seus irmãos
oriundos do mesmo planeta, com os quais passaram a acelerar o
despertamento da consciência, dando origem a imponente Civilização
Faraônica.
Mais uma vez, tomados pelo orgulho e presunção de outrora, a massa
cai e consigo desmorona todo o Império Egípcio. A malha cármica estendese e mais povos intercambiam-se na miscigenação planetária crescente.
Contudo, eis que permanecem as matrizes da Raça Negra, conservadas com
o propósito futuro de imiscuírem-se por novos continentes. Sempre há
espíritos necessitados de um corpo negro, de genética forte e coragem,
para abraçar e conquistar sua libertação cármica.
Demonstrações extraordinárias deixaram para vós: humildade, renúncia,
desapego e fé. Lembranças de tempos idos em que as barreiras entre o
visível e o invisível, o ponderável e o imponderável, o real e o irreal não
existiam.
Espírito e matéria, duas faces de uma mesma realidade. Só as
mentes elevadas acima da compreensão vulgar serão capazes de acertar, e
somente as mentes que buscam, alcançam a plena compreensão das virtudes
elevadas, acima da visão humana.
Ontem, negros, índios e escravos. Hoje, anjos rebeldes redimidos
e revelados pela Soberania Infinita do Pai.
Salve.
Vosso Mestre
Ramatis
02. Trabalhar. Trabalhar. Trabalhar.
Índios, brancos, negros e asiáticos desenvolveram-se cuidadosamente,
tendo suas características sido orientadas por minucioso, delicado e elevado
trabalho dos Espíritos Cientistas denominados Jardineiros do Espaço. Eles
são dotados de qualidades intelectuais capazes de concluir plenamente, a
tarefa recebida de seus Superiores.
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P – Linhas atrás, o Senhor falou como se já soubessem que a raça
negra, futuramente, comporia o povo brasileiro?
R – Sabíamos como possibilidade, não como certeza, posto que, apesar
da rota traçada para vossos destinos, bem como de vosso planeta, estais
permanentemente construindo e modificando seu futuro a cada momento.
Qualquer trabalhador treinado, quando em trabalho elevado e
autorizado pelo Alto, pode acessar o Plano Maior e averiguar o traçado dos
acontecimentos, a fim de com eles interagir a favor do Bem Maior.
P – Assim como em um livro de matemática, com as respostas no
final?
R – Sim, contudo a verificação não se realiza para satisfação da
curiosidade ou preguiça do trabalhador, mas em virtude de seu compromisso
com o roteiro de trabalho recebido e com o Amor que deve reger todas as
atividades elevadas. Amor por aqueles que, direta ou indiretamente, poderiam
ser influenciados por sua interferência.
P – Por que está tão difícil o contato hoje?
R – Adentrastes zona de intensa negatividade para cumprimento das
tarefas que lhes foram ofertadas. Seus corpos ainda se encontram em
adaptação e os desajustes decorrem somente deste fato.
Amanhã, pela manhã, já estareis equilibradas o suficiente para acessar
os registros, como vindes fazendo, sob o comando do Irmão Ysh-Wam e da
Irmã Mahyr.
Seis mulheres, uma sina.
Trabalhar, trabalhar, trabalhar.
Ramatis
Obs.: As seis mulheres somos nós, componentes do GESH. A
sétima encontra-se licenciada.
03. A África
Quando da irradiação semanal de socorro ao continente africano,
incorporei o espírito de uma mulher que ainda se achava muito fraca,
desencarnada por inanição, possivelmente.
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Foi trazida a nossa reunião mediúnica pela Equipe Socorrista do GESJ.
Quase não apresentava nenhuma reação, tamanha a fraqueza em que seu
corpo astral ou perispírito se encontrava.
Enquanto permaneceu incorporada, o sistema elétrico do meu cérebro
físico transmitia ao corpo daquela criatura, impulsos que pareciam pequenos
choques que iam aos poucos estimulando e animando aquele corpo astral
sem forças. O mesmo acontecia com duas crianças que estavam abraçadas a
ela e morreram nas mesmas condições. Eram um bebê de colo e um garoto
de 7 ou 8 anos, difícil acertar a idade, pois estava magérrimo e transtornado
pela dor. Como sua família, morrera de fome.
Depois, em corpo astral, sobrevoei a África e o centro dela parecia
iluminado por um possante holofote. Na medida em que ia sobrevoando,
algumas cenas destacavam-se e pude constatar na região sul muita fome e
seca, pessoas muito magras, desnutridas morrendo a míngua por falta de
comida.
No centro do continente africano, vi nativos vivendo em aldeias, numa
completa miséria. A vegetação daquelas paragens era quase seca, rara e os
homens eram muito magros. Uma pobreza sem comparação que me entristecia
bastante.
Na região nordeste, destacavam-se umas montanhas verdes, com mata
densa em alguns pontos. Observei ali a chegada de um pequeno aeroplano
que pousou numa estreita pista, lembrando pistas clandestinas. Dele saíram
alguns homens que vieram negociar com pessoas do lugar a venda de “ouro
branco” (cocaína) para a máfia italiana. Naquele instante, na minha tela mental, aparecia a Itália ligada àquela região. Ao mesmo tempo, vi nativos
escravizados no trabalho de plantio de extensas áreas de ervas proibidas
para a fabricação de drogas.
Após tudo que vira, recebi a seguinte mensagem:
Pouco são os homens, no momento habitando a Terra, capazes de
resistirem a corrupção do “ouro branco”. Por isso, quando algum se aproximar
com voz suave, “tolas” da tentação, evitai-o a todo custo.
Difícil reconhecer tamanha fraqueza; duro verificar tanta desumanidade.
O homem menospreza seu irmão em troca de alguns poucos sofás
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aveludados, mansões com piscina azuladas, carros do ano e muito dinheiro.
Banham-se em águas frescas, enquanto seus irmãos de outrora padecem
os horrores da sede e da fome. Nem sequer como empregados podem ser
aproveitados devido ao estado de definhamento e fraqueza em que se
encontram.
A fome assola o mundo, porém inanição maior revela-se nas almas
humanas desnutridas e fracas do Alimento Divino que nutre e conserva viva a
alma.
É de tristeza meu canto! É de dor os lamentos que escutam!...
Pouco podemos realizar, mas o façamos com galhardia e coragem,
com fé e confiança. A Providencia Divina certamente multiplicará os pães e
peixes que desejamos partilhar com esses nossos irmãos.
Paz. Força. Luz.
Caminhemos, avancemos com Jesus.
Zambi
04. A Raça Negra
Salve irmãs!
Saudações da Luz vos trazemos.
Eis que vimos nos confraternizar convosco, irmãos em Cristo,
Trabalhadores da Luz.
É com grande alegria que mais uma vez aportamos nesta Casa para
comunicação sadia de nossos pensamentos, em intercâmbio que permitirá a
troca de informações entre os encarnados e os desencarnados.
Vimos conhecendo vosso trabalho de divulgação acerca das noções
espirituais, capazes de conduzir os humanos a libertação dos ciclos cármicos
que aprisionam tantas criaturas, perpetuando dores e sofrimentos atrozes
sem necessidade, posto que, o Amor de Deus a todos auxilia e impulsiona ao
progresso.
Constantemente vemos seres humanos, como nós, em atrasos
memoráveis, estacionados e chafurdando nas regiões abismais. Decorrem
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tais quedas da profunda ignorância que domina as mentes, ainda preguiçosas,
no sentido do esclarecimento e entendimento das coisas além da matéria.
Quando mergulhados na carne, os homens detém-se tão somente no
entendimento da vida física, esquecendo-se que a verdadeira vida é aquela
do espírito imortal. Portanto, não poderia, em tão curto tempo, encerraremse todas as possibilidades de renovação e progresso que o Pai, em Sua
Infinita Bondade, presenteia Seus filhos amados.
Todo aquele que compreende o sentido e a transitoriedade da vida,
deve ter por motivação a pesquisa e o estudo acerca da existência corpórea,
buscando ampliar seu campo de visão para além dos limites da vida física.
Contudo, aquele que evita engendrar pelos conhecimentos elevados da
Espiritualidade Superior, detém sobre si a carga de responsabilidade sobre
seu estacionamento na matéria.
Quando nos servimos do valoroso irmão, conhecido por vós como
Chico, transmitimos conhecimentos ainda limitados na esfera carnal, porque,
o objetivo maior consistia em consolidar a compreensão da vida extracorpórea e sua plenitude quanto a vida eterna. O sentido de nossas
comunicações, através da ampla divulgação dos conhecimentos espirituais,
traduzia a intenção superior de nossos Superiores em consolidar, no plano
físico, conhecimento suporte para o crescimento e progresso espiritual dos
seres encarnados, chamando-lhes a atenção sobre a transitoriedade da vida
na Terra e procurando desenvolver-lhes o sentido de desprendimento que
deveriam cultivar, no desenvolvimento de suas existências.
Margarida – Nós entendemos que o Irmão, naqueles tempo, não
poderia ainda entrar em assunto tão profundo. Acontece que nossos
irmãos espíritas não querem entender que, passados tantos anos, muita
coisa mudou e muita coisa foi descoberta. Que a vida não pára, é um
dinamismo constante. Que as revelações chegam e continuarão a chegar.
Não aceitam que Irmãos Superiores de outros planetas estejam presentes
entre nós, ajudando-nos nessa fase tão difícil de transição planetária.
Não acreditam que irmãos de outros mundos, não somente Capela,
enviaram para a Terra seus exilados. Por isso, compreendemos que na
época em que o Irmão ditou: “A Caminho da Luz” não poderia ter
avançado mais nas revelações.
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Hoje, porém, já é permitido avançar no conhecimento, porque os tempos atuais assim exigem. Mas, voltando ao assunto que comentávamos antes
de vossa manifestação, sobre vossa obra, “A Caminho da Luz” e esse nosso
próximo livro, “Os Decaídos. Que nos dizeis sobre a origem da Raça Negra,
para acrescentarmos ao nosso trabalho?
Emmanuel – O conhecimento espiritual é transmitido aos encarnados
conforme a orientação pedagógica dos Seres Superiores a nós, Trabalhadores
da Luz. Mas podemos afirmar que segue o mesmo princípio das lições, como
as entendeis no plano físico, transmitidas em partes, procurando, à medida
em que o tempo avança, torna-las cada vez mais claras para compreensão
dos acontecimentos. Portanto, para passar à lição seguinte, é necessário ter
compreendido a lição anterior. Assim aconteceu na época em que visamos a
consolidação dos princípios básicos doutrinários, codificados pelo valoroso
irmão Allan Kardec. Atendíamos ao imperativo de fazer chagar aos corações
e mentes humanas, as bases que lhes permitiriam, no futuro, edificar
conhecimentos ainda mais avançados. Nosso Irmão deixou em sua Obra a
fidelidade às idéias transmitidas pelo Espírito de Verdade, que nada mais
representa, do que o pensamento do próprio Cristo Planetário. Ele, que em
torno do Evangelho, deixou as portas abertas, para que os homens que
houvessem alcançado os níveis de conhecimento necessário adentrassemnas, iniciando nova etapa de aprendizagem e progresso.
O fluxo de informações e conhecimento do Alto, em direção à Terra, é
incessante e permanente. Indiscriminado, é ofertado a todas as criaturas,
apenas banhando-se em suas luzes aqueles que já cumpriram os créditos das
lições anteriores.
Que vossos passos não se detenham devido ao pensamento dos
preguiçosos que permanecem atrelados às lições primárias, pois muitas
criaturas existem que necessitam de conhecimentos mais avançados, para
darem continuidade à sede de progresso que lhes impulsiona o espírito.
Assim funciona o Universo.
Que cada criatura adquira a compreensão de tal funcionamento,
deixando de responsabilizar os outros acerca das responsabilidades que lhes
são próprias.
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Àquele que não compreende, cabe estudar, desprover-se dos
preconceitos e atavismos infelizes e avançar na compreensão. Quanto aos
que já compreenderam, cabe a fidelidade de converter em conhecimento as
luzes que já conseguem vislumbrar, não importando se há os que não lhe
aplaudem o ato.
Inicialmente e durante longo período, o próprio Chico viu-se
vilipendiado por mentes ignorantes, que mal compreendiam o sentido dos
pensamentos elevados que ele captava e traduzia na forma das páginas,
compiladas posteriormente como livros. Somente após uma vida toda de
trabalho é que hoje as Sementes de lUyz disseminadas sobre a Terra começam
a germinar.
Muito trabalho ainda há que se realizar antes, para que os pensamentos
cristalizados na inércia e na preguiça alcancem o dispositivo incessante do
progresso espiritual. E, enquanto houver mentes cristalizadas, trabalhadores
hão de existir, que catalisem as Forças Superiores, no sentido de quebrar a
dormência de seus pensamentos limitados.
Margarida – Nosso trabalho baseia-se nisso. O que recebemos
em matéria de conhecimentos, advertências e alertas dos Irmãos
Superiores, extras, intras e terrestres como vós, nós divulgamos
amplamente pela Internet, através de cartas pelos Correios e em nossas
palestras públicas. Sabemos que poucos ainda aceitam e são
provavelmente os que estão de olhos e ouvidos atentos, porém a maioria
não acredita, rejeita.
Emmanuel – Se assim não fosse, de que serviria a renovação dos
trabalhadores despertos para a Luz, para a Seara do trabalho que abraçam?
Cada etapa, cada lição aprendida, impulsiona as criaturas à etapa seguinte e
sendo assim, é necessário que a cada movimento ascendente, novos
trabalhadores aceitem com resignação, humildade e alegria a tarefa de
trabalharem no sentido de elucidar e ampliar os conhecimentos espirituais.
Venho também para esclarecer-vos que a linha evolutiva das raças em
vosso planeta não segue direcionamento único, havendo na árvore genealógica
do homem atual diversas origens que, uma vez miscigenadas, originaram e
resultaram nos seres que hoje conheceis. Todavia, houve muitos outros seres,
antes que se chegasse aos atuais.
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Algumas características das linhagens interrompidas permaneceram
existindo nos seus descendentes. Outras, contudo, encerraram-se com o
térmico da experiência racial, desenvolvida pelos Engenheiros Espaciais.
Sendo assim, quero afirmar-vos que não é incoerente a afirmativa que,
os que hoje conheceis como negros, tenham vindo do espaço como
degredados, mas que tomaram também outras características distintas, embora
semelhantes na coloração de pele e tenham se desenvolvido a partir do
encontro com os seres já habitantes deste planeta (os primitivos da Terra).
Miscigenaram-se, perdendo as características que lhes marcavam e
distinguiam e seguiram imiscuídos na nova raça dominante neste planeta.
Margarida – O irmão poderia dizer para nós claramente quantas
raças nós tivemos a partir do homem primitivo até os dias atuais?
Quantas e os nomes delas, pois temos dúvidas a respeito!
Emmanuel – Como acabei de vos afirmar, no desenvolvimento da
humanidade, muitas raças foram surgindo. Vosso planeta se apresentava aos
Técnicos e Engenheiros Espaciais como um laboratório e a medida em que
seu trabalho avançava também foram se definindo os grupos homogêneos
que constituíram a base sobre a qual a humanidade se desenvolveria. Esses
grupos foram: os negros, os arianos e os orientais, que denominais raça
amarela.
Cada grupo daqueles de pele avermelhada subdividiu-se em grupos
diferenciados dentro de uma mesma constituição genética. Todavia, não parou
aí, pois cada um deles, ao longo do tempo, miscigenou-se com outro, também
constituindo grupos distintos.
Como dissemos, não há a linearidade com que vos habituais a enxergar
na evolução de vossa história e a dispersão das raças sobre vosso planeta.
Os mecanismos de colonização da Terra envolveram o
recebimento de espíritos degredados de muitos mundos e também de
espíritos desenvolvidos no processo natural de evolução da vida na
Terra. Do resultado desse encontro, surgiu o Projeto Especial
conhecido no Espaço como “Projeto Terra”, que reúne inúmeros
cientistas compromissados, até o fim, com o desenrolar dos
acontecimentos e encaminhamentos desta Humanidade.
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Nenhum de vós se encontra desamparado, qualquer que tenha sido a
linha evolutiva do corpo que hoje habitais, como espíritos imperfeitos que
sois.
Recebestes do Pai, Tutores preparados, elevados em conhecimento e
moral, para vos propiciar as condições adequadas ao progresso e ascese
espiritual. Se a queda vos alcança, foi somente vossa a escolha, posto que o
arcabouço físico, moral e espiritual colocado ao vosso dispor é da mais alta
e elevada qualidade, porém, só alcançando sua qualidade superior, aqueles
que por esforço próprio, renúncia, humildade e cultivo das mais puras virtudes,
trabalhar no sentido de conquistá-las.
Afinal, é esta mensagem que vos deixamos e aos vossos leitores. Que
cada um se preocupe menos com os atos alheios e ocupem-se cada
vez mais com a própria renovação íntima, acreditando sempre que o Pai
é Força Superior a qualquer imperfeição humana; e todos a Ele sintonizados
conhecerão em seu íntimo a verdade e a ela se dedicará, se assim o quiser.
Sois trabalhadores abençoados.
Que Jesus em Sua Infinita Bondade, permaneça abastecendo-vos as
forças para o trabalho.
Margarida – O Irmão e o Chico estão aqui participando de algum
trabalho por tempo indeterminado, ou apenas por algum tempo?
Desculpe-me ser indiscreta, mas o Irmão nos deu uma mensagem na
semana anterior, tão linda, que nos comoveu bastante!
Emmanuel – O irmão aproximou-se de vós para o trabalho e do qual
se dedica alguns dias na semana. Atraído pela mente dele, eu vim ter convosco
e mais vezes assim o farei, porém, menos do que este irmão dedica, posto
que outras tarefas, assumidas por mim anteriormente, me detém. Contudo,
todos nós servimos ao Mestre Amado, qualquer que seja nosso “Porto”.
Margarida – Nós ficamos muitíssimos felizes. Alegria imensa invade nossos corações com a vossa presença e do querido Irmão Chico
que admiramos muito e acompanhamos seu trabalho a muitos anos. As
obras de Chico nos transmitem conhecimento e ao mesmo tempo nos
encantam. Não poderíamos agora deixar de citar vossos livros como:
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Paulo e Estevão, Renúncia, Há Dois Mil Anos, 50 Anos Depois, A
caminho da Luz, Sexo e Vida e muitos outros. As obras ditadas por André
Luiz, pelo Irmão X e outros. Que tesouro espiritual magnífico nos legaram!
Quantas Pérolas de Luz espalharam ao mundo! E todo esse legado de
amor e luz agradecemos de coração ao humilde servo de Jesus,
batalhador incansável, Francisco Cândido Xavier,, o querido Chico.
Emmanuel – Somos, para vós, apenas irmãos mais velhos que
despertaram antes e descobriram a beleza de amar e servir, que hoje motiva
vossas mãos no trabalho redentor.
É com grande alegria que nos encontramos, renovando nossos votos
de eterna amizade e sincera dedicação e apreço.
Que todos que servem ao Cristo na matéria, possam unir-se como
irmãos, como nós também o fazemos no plano espiritual. Eis a lição
maior que deve calar em todos os corações. Não há mais tempo para
dissensões ou discórdias intelectuais. Há tempo, sim, para serviço redentor
em torno do Amor do Cristo.
Irmãos, que a paz vos alcance.
Nós vos deixamos em nome de Deus.
Emmanuel
Nota: esta mensagem nos foi dada após uma conversa que tivemos
neste mesmo dia, na reunião do GESH, a respeito da obra de Emmanuel, “A
Caminho da Luz”. Foi para nós uma alegre surpresa a sua presença, dandonos esclarecimentos sobre o assunto que comentávamos: A Raça Negra.
Na semana anterior, ele havia comparecido a Sessão Pública do GESJ
e ditou uma linda mensagem que muito nos impressionou e comoveu.
Continuo dizendo: O Espírito sopra onde quer pois também possui
livre arbítrio.
Margarida
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05. Terra, gigantesco laboratório miscigenador
O desenvolvimento dos sentimentos nobres da-se paulatinamente, até
alcançar o amor sincero entre as criaturas. Eis o objetivo da convivência
entre os seres instalados nos planetas em desenvolvimento, verdadeiros
laboratórios da vida.
São planetas que recebem em seu bojo embriões inconscientes até
atingirem a maturidade consciencial passando por planetas jardins, próprios
para crescimento de cada fase da mônada.
A Terra recebeu, já vos dissemos, vários exilados de ferocidade
diferente. Graduações de diversos níveis vibratórios juntaram-se no mesmo
orbe para ali, sob as mesmas intempéries, se desenvolvessem nas múltiplas
misturas até atingirem determinado grau evolutivo, quando poderiam retornar
aos seus mundos de origem.
Também os negros aqui aportaram para o progresso espiritual superior. Sob a tutela do Mestre Maior receberam o estímulo ao progresso e
cada um, segundo sua capacidade e vontade, desenvolveu-se de forma lenta
ou acelerada.
A raça negra portadora de gene mais selvagem e forte com maior carga
de sofrimento devido a discriminação tornaram-se criaturas exiladas mais
sofredoras.
A raça negra representa o trabalho, a força da coragem, a humildade,
a renuncia e o perdão.
Quebram-se os elos da rebeldia quando o espírito mergulha na raça
negra. Gene selvagem, espalhado em alguns pontos do planeta, perde a força
inferior e ganha a força do espírito renovado e libertador.
Não importa vossa origem racial do momento, pois na trajetória
que percorre os seres sobre a Terra, possuem todos vós na construção
do cerne evolutivo, um pouco de cada uma, pois o planeta Terra
representa um gigantesco laboratório miscigenador.
Mahyr
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CAPÍTULO 07

Povo cigano

“As noites sem fim surgirão.
Estejais preparados com Amor nos corações.
Avultam-se as dores neste planeta por puro
descumprimento da Lei Universal do Amor.
Amai-vos e sereis os eleitos do Pai.”
Rampa
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01. Originários de diferentes civilizações
Ao período de formação da raça a qual denominais povo cigano, seguiuse outro de consolidação de suas afinidades.
Sendo originários de diferentes civilizações, algum tempo levaram para
sedimentarem procedimentos comuns que permitissem a convivência em
grupo.
Uma vez consolidada a estrutura grupal no plano astral, foram aos
poucos se reencarnando e encontrando-se para concretizarem e manifestar
no plano físico o primeiro grupo já desenvolvido no astral.
O próximo passo, que por sua própria vontade estabeleceram, foi a
definição de um território onde pudessem fazer valer aquilo que consideravam
seus direitos.
No entanto, não houve entendimento claro dos objetivos definidos
quando do acordo com a Espiritualidade Superior, pois nenhum território
lhes fora destinado conquistar, porque eles não representavam berço de
nenhuma futura civilização.
Rebeldes, partiram para novas tentativas, todas frustradas, de possuírem
para si terras e poder. Nada conseguindo e conhecedores das ciências ocultas,
adquiridas pela indolência que sempre lhes foi característica, saíram em busca
de uma cidade intraterrena nascente de que tiveram noticia. Conheciam a
fama de seus habitantes como sendo seres de índole extremamente mansa e
porte físico pequenino e frágil, daí prosseguirem em marcha, visando a
conquista deste espaço intraterreno. Entretanto, não contavam que a força
de um ser não se avalia pelo seu tamanho e sim pelas virtudes em si
desenvolvidas e condição moral.
A impetuosidade inferior não lhes permitiu conhecer que a força vem
da atitude mental firme no bem, e foram surpreendidos pelo pequeno núcleo
de Nuegs, cercados, imobilizados e expulsos, quando ainda se encontravam
nos arredores da cidade.
Os Nuegs eram experientes trabalhadores que aqui se instalaram, com
o propósito claro de auxiliar na fixação das energias positivas trazidas pelos
Técnicos Siderais. Contribuíram assim, para que do interior da Terra e
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auxiliados pelos cristais aqui presentes, a Luz se irradiasse contrabalançando
a perigosa carga negativa que viria, trazida pelas almas inferiores decaídas.
Cumprindo humildemente seu trabalho, os pequenos Nuegs envolveram
o grupo rebelde em faixas de vibração que os adormeceram por longo tempo,
durante o qual puderam acrescer-lhes à tessitura espiritual parcelas mínimas
de aceitação e paz, de forma que assim semeados pudessem vir a desenvolver
mais rapidamente sua Centelha de Luz.
Designaram para acompanhá-los, seres que se tornaram responsáveis
em sua orientação e que vieram posteriormente compor o complexo Código
de Moral.
Durante certo período, integrantes de grupamentos ciganos conduziram
incursões no interior daquela cidade subterrânea até que, tendo os Nuegs
terminado suas atividades na Terra, partiram, deixando seus ex-invasores
muito mais enriquecidos de conhecimento do que quando os conheceram.
Não conseguindo concluir seu intento, os ciganos tornaram-se nômades
por princípio, não fixando residência ou posse de nenhum território, não
constituindo nenhuma nação, não dando cumprimento ao plano original
estabelecido pelo Alto.
Até os dias de hoje, vagam interminavelmente de porto em porto, sem
contudo se estabelecerem em nenhum local específico.
Alguns, isoladamente, tentam desligar-se da vida errante constituindo
uma família, adquirindo casas e procurando com isto levar uma vida comum.
No entanto, serão muitas as reencarnações para que as vítimas de sua própria
rebeldia, consigam assentar-se definitivamente em um lugar, onde
posteriormente integrarão o conjunto espiritual da civilização que lhes acolheu
em definitivo.
02. Fundada pelo amor, movida pelo amor, regida pelo amor será nossa
religião
Representantes de várias civilizações, indolentes e preguiçosos,
reuniram-se dando origem a um povo de características próprias, embora
não considerado por nós como civilização em si, conforme a entendemos.
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É o Povo Cigano que, ao reunir-se na matéria, veio definindo seu próprio
código de prática religiosa, diversa em tudo das demais religiões.
Nesse contexto histórico cultural, viram-se misturados os mais variados
tipos de comportamento, como aqueles que supervalorizam a posição social
masculina, o acúmulo de riquezas materiais, a luxúria e o hábito de tirar proveito
sobre o próximo.
Como filhos da rebeldia de seres com diferentes origens e arcabouço
ideológico, o resultado que hoje podeis observar é de um povo atrasado
física e moralmente, sem compromisso algum com o despertamento espiritual.
Pode-se, até, incluí-los como aqueles retardatários, sem grande conquista
do progresso espiritual.
Aos espíritos imperfeitos, cabe a humildade de assim se reconhecerem,
para em seguida buscarem as condições de transformação que suas almas
requerem. Lembrando sempre que acima de nós se encontram espíritos
elevados, cuidando para que nossos passos trôpegos não nos conduzam
para os abismos odientos. Estendamos os braços na direção das mãos súplices
que se agitam aflitas por socorro e façamos da prática religiosa trabalho em
favor dos mais carentes que nós.
Essa será a nossa religião, fundada pelo amor, movida pelo amor, regida
pelo amor.
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CAPÍTULO 08

Tempos Atuais

“Independente da vontade ou credulidade dos
homens, as catástrofes ocorrerão e todo aquele
que não se preparou e ridicularizou, não retornará
para ver a Terra Renovada, pois estarão a
recomeçar suas vidas em outras moradas, de
forma igual ou inferior a que deixou para trás.
Buscai renovar-se agora na Fé e no Trabalho
com Jesus e garantir uma vaga no transporte que
o levará a Nova Era de Paz e Progresso.”
Orcadim
Intraterrestre de Okay
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01. A matéria é momento ínfimo vivido pelo espírito imortal.
Cada célula microscópica do corpo físico traz a energia necessária para
aquele ciclo reencarnatório, além de, em sua memória celular ficar gravada a
trajetória que o ser humano deverá percorrer do nascimento à morte. É certo
que a influência externa contribui muito para retardar ou acelerar o processo de
vida e morte, mas a responsabilidade maior do equilíbrio orgânico é da própria
criatura.
Os transtornos da alma refletem-se no corpo físico: vícios, doenças e
paixões. Caso a criatura não se esforce pela mudança da atitude mental inferior, verá detonarem-se outros desequilíbrios orgânicos além dos que já trouxe
programado. Também, poderá reduzir o reajuste da dor física, caso aumente a
vibração molecular por meio de pensamentos e ações superiores.
Através de sua desequilibrada trajetória evolutiva, o homem não apenas
adiou sua evangelização, como se ligou desastrosamente às Forças Inferiores
que brutalizam o ser e provocam queda inexorável nos abismos.
Existem inúmeros subplanos vibracionais e cada criatura decide onde
deseja permanecer.
Há os subplanos inferiores, subplanos medianos e os subplanos superiores
até atingir os planos superiores nirvânicos, além da matéria.
As criaturas poderão percorrer cada subplano e lentamente ascenderem,
estacionando algumas vezes nos subplanos inferiores; ou decidir-se pelo mais
rápido processo de renovação.
A humanidade deste planeta vem galgando a escada ascensional, mui
lentamente.
As civilizações falharam, pois se deixaram dominar pelo orgulho e
menosprezaram os fracos. Por isso tombaram dolorosamente e não cumpriram
as determinações do PAI.
Desde o alvorecer do homem na Terra, houve o intercâmbio entre o
plano físico e o extrafísico, mantendo as criaturas em constante contato com as
Falanges Superiores. Mas desde que conseguiram intercambiar com as Forças
Inferiores, daí retirando benefícios, passaram a locupletar as bestas, na satisfação
do seu eu inferior. A partir daí, faliram as tentativas de impulsioná-los.
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Mesmo na trajetória das grandes civilizações, o intercâmbio mórbido
e tenebroso com as criaturas do mal dominou-lhe os sentidos.
As “sombras” fazem ligações com os encarnados, manipulando-os,
mesmo aqueles que se julgam inatingíveis.
As estruturas organizadas ruíram. Tombaram porque os homens, cegos
pelo orgulho, julgaram-se inatingíveis.
Crede, a matéria é ilusória. É momento ínfimo vivido pelo espírito imortal
que se vê diante da eternidade. Aproveitai esses instantes para burilar as
arestas protuberantes que agridem e vos torna impermeáveis à Luz.
Trabalhamos para dissolver todas as trevas reinantes na Terra.
Quando todos os focos de luz acenderem-se, queimarão definitivamente
o mal existente, e todos que não estiverem com nível vibratório compatível
com o Bem, automaticamente serão expulsos pelo magnetismo superior
reinante no planeta e atraídos vibracionalmente para mundos compatíveis.
Não aguardeis mais um minuto para transformarem-se, pois o
tempo escasseia.
02. Pudesse o homem decifrar os próprios genes...
Pudesse o homem decifrar os próprios genes, encontraria muitas
respostas, pois ali em tão sutil componente estrutural da matéria, está gravada
a história pregressa do homem desde a primária criatura que manejava o
martelo de pedra.
Criaturas humanas prepotentes querem criar outros corpos, dar vida,
o que somente o Pai pode fazê-lo.
Tivessem os homens centrado o desenvolvimento no bem da
coletividade, muito mais haveria de ter avançado em moral, ciência e tecnologia.
Em todos os tempos, houve comunicação entre as criaturas da Terra e
Irmãos de outros orbes (extraterrestres), às vezes até ostensivamente e em
certas ocasiões, às ocultas. Entretanto, em certa época, não tão distante,
houve acordo com alguns extraterrestres que lhes deram certas vantagens
sem exigir-lhes conduta elevada. Ao contrário, as vantagens concedidas apenas
permitiram o extravasamento da inferioridade latente nas almas, expondo os
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irmãos de humanidade ao furor vampiresco e humilhante das criaturas, as
quais se tornaram escravas de forças involutivas.
Tombaram os indivíduos que trouxeram a responsabilidade de
reconduzir as massas ao equilíbrio. Deveriam impulsionar, incentivar o
progresso material no planeta, porém caíram, não porque fossem abandonadas
pelo Alto, mas porque elas mesmas fecharam a sintonia com as Forças da
Luz e abriram canal direto com o plano inferior, falindo drasticamente no
projeto de ascese coletiva.
O Exército do Mal vem, há milênios, angariando adeptos e hoje marcha
dos planos inferiores à superfície para confronto final. Enquanto sobe para a
crosta, vem provocando mais quedas, que alimentam os “soldados do mal” e
aumenta o número de criaturas que inevitavelmente serão exiladas da Terra.
Exilados de ontem que mais uma vez serão transferidos de orbe por
descumprimento das Leis de Deus, de forma mais ignóbil.
Criaturas fracas e rebeldes, novamente sofrerão o degredo para mundos
compatíveis onde não mais poderão desencaminhar outras criaturas, pois
todos que lá habitarem serão irmãos iguais em nível vibracional.
03. A matéria é ilusão, o espírito é eterno
Desde o princípio, um número previsto de espíritos começou a povoar
a Terra. A maioria decaídos de outros orbes e os demais, oriundos da Terra,
espíritos recém saídos dos reinos inferiores a acordarem no reino hominal
(homens primitivos, como geralmente são denominados).
Durante a longa trajetória de evolução da Terra, a partir dos primórdios
os mesmos espíritos vem evoluindo até os dias atuais. Ao longo dos milênios
muitos ascenderam e um número maior encontra-se estacionado nos subplanos
inferiores do planeta.
Em todos os ciclos de mudança planetária houve encarnações de
Espíritos Superiores ou Irmãos Extraterrestres, no sentido de acelerar a
evolução dos humanos. Chance para os irmãos que desde o começo vem
trilhando caminhos na Terra e em sua adjacência astral, ajustarem-se aos
Programas Superiores. Somente aqui retornarão após um novo ciclo planetário
de desenvolvimento e ascese.
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Buscai, irmãos ajustarem-se hoje com as Leis Divinas, seguindo os
preceitos de Jesus e permanecereis como terráqueos.
Na Justiça Divina não há falhas e ninguém, jamais, há de burlar a Lei e
permanecer onde não está compatível, ou não mereça estar.
Trabalhai, para vosso próprio bem.
Insistimos, a matéria é ilusão, o espírito é Eterno.
04. Apresentam-se Irmãos Extras de Ômega Mil: “Somos como
professores de vossa universidade”.
Vi chegar três seres extraterrestres. Eram diferentes dos que
habitualmente vemos. Pequenos, como nossos anões, tendo o corpo igual ao
nosso. Achei-os muito diferentes e aguardei um tempo para verificar
detalhadamente sua vibração. Não consegui detectar nada que indicasse serem
negativos, então puxei conversa. Às vezes durante uma conversa os seres
revelam sua verdadeira natureza.
Canal – Saudações em nome de Jesus.
R – Deus vos salve.
P – Quem sois?
R – Somos três irmãos.
Vivemos em planeta distante do vosso, o qual denominamos Al-Teika.
Sua estrela de sustentação é a Ômega Mil, uma dentre os milhares de estrelas
Ômegas existentes em nossa galáxia.
P – Vocês são pequeninos assim mesmo?
R – Sim. Nossa estrela possui dimensões reduzidas se comparadas às
vossas, e em nosso mundo tudo é pequeno.
P – O que os traz aqui?
R – Somos estudiosos de seu planeta. Muito nos interessam os
acontecimentos que por aqui se desenrolam, pois foi criado um projeto de
desenvolvimento que tem por iniciativa primordial, estimular a influência do
bem sobre o mal. Como as características inferiores continuam ainda
prevalecendo, pesquisamos amiúde o comportamento humano, frente as
aspirações angélicas de renovação, de crescimento e suas distorções.
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P – Já concluíram seus estudos?
R – Somente após a transição da Terra para a 4ª dimensão daremos
como concluída nossa pesquisa e então o resultado de todo conhecimento
adquirido passará a integrar os Registros Akashicos. Vimos há muito tempo,
desde os primórdios, acompanhando o desenvolvimento de vossa civilização.
Muitos conhecimentos que tivestes foram por nós transmitidos e muitos
acontecimentos de destaque como as duas grandes guerras que já viveram,
foram por nós presenciadas. As descobertas mais importantes desde o fogo,
passando pela roda e o desenvolvimento da linguagem, também assistimos.
P – Mas, com que objetivo fazem isso?
R – Somos como os Professores de vossa Universidade. Formamos
profissionais especializados para atuarem junto aos Jardineiros do Espaço,
engendrando tarefas de construção dos mundos e de suas civilizações.
Para atuarmos junto a esses seres necessitamos também de preparo,
visando compreender as ordens e bem executá-las, sabendo onde
determinado conjunto de ações provavelmente chegará. Dessa forma,
procuramos garantir que os objetivos maiores não sejam desvirtuados mediante
a interferência das escolhas humanas.
P – Então conhecem toda nossa história?
R – Certamente que sim. Contudo, somos responsáveis apenas por
acompanhar uma parte de vosso desenvolvimento.
P – Qual parte?
R – A que diz respeito sobre a evolução da ciência.
P – Então há seres de outros orbes, responsáveis por acompanharnos acerca de outros temas?
R – Sim. Está correto seu pensamento.
P – Como se chama?
R – Ainda não é hora de nos apresentarmos.
Vimos contatar convosco em atendimento à solicitação dos irmãos e
Comandantes Mahyr e Ysh-Wam que nos apresentaram a obra que esta
sendo por vós recebida para que analisemos as possibilidades reais de nos
envolvermos com essas ações.
Um Extraterrestre de Al-Teika
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05. Sois os artífices de vossa própria evolução
Irmãos amados!
Os destinos de vossa humanidade encontram-se indelevelmente ligados
a sua história. A maneira como se desenvolveram e aproveitaram as inúmeras
oportunidades de crescimento moral, espiritual e material, traduz a capacidade
de elevar-vos no momento atual.
Aqueles que ao longo do tempo acresceram apenas um valor
meramente temporal às suas existências agarrando-se a matéria, encontramse hoje aprisionados a tudo quanto lhes representou motivo de apego.
Os que desregrados entregam-se irrefletidamente às paixões, dando
vazão descontrolada aos próprios impulsos inferiores, amargam as duras
provas de sua inconseqüência.
Outros, cuja vida espiritual não passava de mero comportamento social, verificam agora, que para Deus a aparência não importa, o que vale é o
conteúdo revelado do estado da alma. Portanto, o panorama de hoje reflete
as inúmeras histórias e seu legado. Lembrai-vos de que os vilões e heróis do
passado, são em sua maioria os homens e mulheres comuns reencarnados no
presente.
Nesse sentido vos afirmamos que sois os artífices de vossa própria
evolução.
Sedes sensatos na análise pormenorizada que o Mestre Jesus vos
convida à reflexão e diante de vossa história descortinai o futuro, decidindose de qual lado desejais colocar-vos.
A história é vossa assim como também é vossa a escolha, capaz de
guiar-vos os rumos através do tempo.
Muitos foram os Irmãos Maiores que após despertarem, entregaramse à renovação íntima refletida na transformação da própria vida: Joana D’arc,
Joana de Ângelis, escrava Anastácia e outros.
P – Quem fala? É o irmão Emmanuel?
R – Sim.
Canal – Sede bem-vindo em nome de Jesus. É uma grande honra
conhecê-lo.
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R – A mim também alegra o coração estar entre vós, como o irmão
Chico já esteve. Vosso trabalho necessita ser divulgado para que os homens
compreendam, na análise dos fatos presentes, que não há injustiça ou erro de
Deus nos pesados anos que viveram, vivem e que ainda viverão.
Eles precisam compreender que Jesus não os abandonou e nem jamais
os abandonará, pois Seu Amor é infinitamente grande e as dores do momento
significam, tão somente, a colheita de vossa insensatez.
Canal – Assim temos feito, divulgando o que recebemos e o faremos
sempre dentro de nossas possibilidades, atendendo ao pedido do Mestre
Ramatis e do Comandante Ashtar Sheram.
R – Vosso Mestre, cuja visão tem longo alcance, é
incompreendido por aqueles cujo medo os obriga a viver restritos a
um limitado campo de visão. Nem todos estão preparados para
expandir suas consciências na mesma velocidade e para muitos, falta
coragem.
No entanto, sábio e paciente, vosso Mestre permanece na
labuta, encorajado pelo desejo sincero de ver novamente reunidos os
espíritos irmãos dos quais se fez Guia e a todos busca, amorosamente,
como bem o sabeis.
Assim como ele, outros Mestres procuram reunir seus pupilos o
que não é esforço em vão, porquanto muitos ainda dormem, iludidos
pela densidade da matéria. Todavia, forçosamente, diante da Lei do
Progresso terão que despertar um dia.
Prossegui irmãs, como valorosas guerreiras, pois a força de vosso amor
e dedicação ao Mestre Ramatis vem movimentando forças nos vários planos
da natureza e as revelações que procurais com fidelidade transmitir, vêm
modificando lentamente os rumos de muitas vidas.
Nós vos saudamos em nome da Luz e a vós nos reunimos, pois todos
nós servimos, incondicionalmente, ao Mestre Jesus. Vivemos uma época em
que nossas mãos devem unir-se em favor das Forças do Bem, para que,
através de nosso testemunho de humildade e amor, o mundo enxergue a
Presença Maior, d´Ele, conduzindo Seu Rebanho que é um só, sob o Amor
do Cristo que nos reúne na Senda do Bem.
Emmanuel
(Guia Espiritual de Chico Xavier)
131

06. As escolhas, ainda hoje, são possíveis
Irmãos,
Há muito vimos trabalhando junto a Grupos de encarnados para que
conduzam suas existências em atitudes, pensamentos e ações no bem, a fim
de garantirem níveis vibratórios melhores, o mínimo necessário para
manterem-se entre os grupos que serão resgatados e não entre os exilados.
A maioria sucumbe ante os apelos da matéria e os nossos esforços
desdobram-se. Os sentimentos materialistas possuem forte influência nos
encarnados, mesmo naqueles que já conhecem as Verdades Libertadoras.
Entretanto, ainda que seja para resgate de uma única alma, prosseguiremos
trabalhando. Seguimos Orientações Superiores e nessa atividade o impulso
que nos move é o Amor que sentimos por vós, irmãos terráqueos.
Somos muitos e trabalhamos no vosso despertamento espiritual a fim
de serdes socorridos.
Também vós, iniciai o trabalho em benefício próprio, pois aproxima-se
o dia em que este tempo que vos é dado agora não mais existirá. Hoje, as
escolhas ainda são possíveis, todavia, naqueles momentos haverá tempo apenas
para o resgate final dos que já haviam feito suas escolhas.
Salve Jesus.
Natanael
Um extraterrestre

07. Almas decaídas de outros orbes, já comprometidas com a Lei
No torvelinho das encarnações, os espíritos anseiam por desfazeremse dos sentimentos inferiores e das mazelas que os prendem às regiões de
sofrimento e dor. No entanto, ao mergulharem no esquecimento da carne,
comprazem-se na prática danosa do culto ao ego, não se importando com os
compromissos assumidos no espaço. Mesmo esquecidos no sub-consciente,
grita sua consciência íntima da necessidade de novos rumos, de mudanças
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rápidas, no desvio das labaredas infernais as quais eles se atiram sôfregos
por sensações.
Esses espíritos desequilibrados e indecisos, fracos e displicentes no
viver, que constituem a humanidade terrena, ao longo dos milênios programam
o caminho acertado, mas desviam-se, tão logo deparam-se com a prova que
os definiriam como direitistas do Cristo.
Das Colônias Astrais e seus Postos de Socorro partem diariamente
milhares e milhares de almas rumo à encarnação mergulhando no esquecimento,
todas comprometidas com votos de renovação e mudança. Poucas, após
submetidas ao cadinho transformador, conseguem sobrepujar a própria
inferioridade e ascender a novos patamares evolutivos.
Vida após vida, os espíritos, centelhas divinas vêm percorrendo a
esteira evolutiva. Ainda hoje, milhares de criaturas debatem-se nos pântanos
dos abismos da ignorância, dominados por forças negativas, às quais se ligaram
durante muitas existências, quando cederam aos impulsos inferiores da vida.
Não é por falta de conhecimento do bem que os humanos atiram-se
ao abismo de erros; é devido a rebeldia, orgulho e egoísmo que os impedem
de acertar e seguir caminhos renovadores.
As chances de mudanças são muitas, porém as escolhas acertadas
são reduzidas.
A humanidade vem percorrendo caminho sinuoso, que desemboca
no “final de tempos” repleto de almas devedoras, ainda presas a correntes
densas de ódio e desejo de vingança.
São almas decaídas de outros orbes, já comprometidas com a Lei e
que cumprem mais um ciclo planetário, sem conseguirem lançar-se a novos
rumos de ascensão espiritual.
Milhares já ascenderam, mas um número maior permanece jungido
às Forças do Mal.
A humanidade terrena vê-se selecionada e exilada para diversos
mundos do Universo, “mundos inferiores a Terra”, carregando em suas almas
a saudade que abrasará seus corações, nas noites frias dos milênios, até o
seu retorno definitivo ao Caminho da Luz.
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CAPÍTULO 09

Aproxima-se a hora do basta

“Como já foi dito por muitos, haverá a Hora
do Basta e os conhecimentos que puderem ser
trazidos à luz do sol, mesmo com sacrifício dos
vossos corpos e mentes, devem ser trazidos pois
é a corrida final da Transição Planetária.
Aqueles que não desejam caminhar já
desistiram e não é mais permitido aqueles que
continuaram, a desistência.”
Shama Hare
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01. Vigiai vossos pensamentos e direcionai vossas ações no bem
O discípulo será provado naquilo que foi longamente treinado e somente
aquele que compreendeu e assimilou o ensinamento, suportará enfrentar as
duras provas anunciadas sem desequilibrar-se com a turba.
Melindres e dúvidas são fases que já deverão ter sido superadas pelos
trabalhadores sinceros do Cristo. Qualquer sentimento inferior que o torne
vulnerável e acessível às baixas vibrações e aos seres que aí habitam, deve
ser trabalhado pelo discípulo, para bani-lo do coração e mente. Nos dias
futuros, os sentimentos desequilibrantes serão âncoras a vos prender nas
zonas da instabilidade e queda.
Discípulos, destituí vossas almas de todo sentimento inferior que possa
vos comprometer a jornada. Nada mais importa ao discípulo sincero que
não seja o trabalho com obediência e disciplina.
Trabalhai, trabalhai e trabalhai, somente assim garantireis vosso
equilíbrio e sanidade nos momentos de horror que viverá esta humanidade.
Mentes lúcidas e sãs que vos permita socorrer e conduzir a massa
desgovernada.
Somente Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida.
– Estes dias estão longe?
– Deveis viver cada minuto de vossa vida no aperfeiçoamento próprio,
para que o perigo eminente não vos encontre em despreparo. Vigiai vossos
pensamentos e direcionai vossas ações no bem. Vivei como se o futuro fosse
hoje e agora.
Irmãs, trabalhai confiantes pois convosco seguimos.
Jesus, o Condutor Maior, a todos inunda com Seu Doce Amor.
Shama Hare
02. Caos aparente. Seleção acelerada
A humanidade chega ao fim do ciclo planetário, descrente das Leis
Superiores, sem compreender o seu real objetivo de vida neste planeta.
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Cada ser humano percorreu várias civilizações durante sua permanência
na Terra, sem contudo adiantar-se na esteira do progresso espiritual.
Orgulho, egoísmo e prepotência dominaram-lhes a alma como âncoras
pesadas, mantendo-o na estagnação e miséria moral.
Não bastou a descida sacrificial do Mestre Jesus para tocar-lhes a
alma corrompida, pois ainda hoje se encontram presos à ignomínia.
Através do desenvolvimento do corpo físico, do despertamento da
consciência selvagem na luta pela sobrevivência, na articulação de palavras,
na coordenação dos pensamentos e desenvolvimento do raciocínio, na
depuração do corpo físico, o homem vem percorrendo longa trajetória de
oportunidades benditas, de recuperação de sua alma do torvelinho de erros,
para ingressar nas hostes celestes.
As oportunidades de progresso moral e espiritual sucedem-se numa
seqüência interminável e são mal aproveitadas ou ignoradas.
O Pai oferta condições de evolução. Os filhos insistem na rebeldia, no
atraso e na repetência do erro.
Grandes civilizações trouxeram ao planeta progresso e chances de
ascese ao homem. No entanto, os mesmos sentimentos inferiores os impediram
de avançar.
A sociedade moderna oferece liberdade total aos cidadãos de
seguirem suas escolhas.
Os padrões morais e espirituais se tornaram secundários e o
sentimento materialista domina a massa. Desgovernado, o livre
arbítrio pende para as escolhas de satisfação pessoal imediata,
tornando o mundo caótico, onde as forças antagônicas buscam domínio
umas contra as outras, por todo o orbe, o tempo todo.
Caos aparente. Seleção acelerada.
Caem as máscaras com maior rapidez, pois os sentimentos
inferiores não conseguem manter-se ocultos por muito tempo.
O predomínio das sensações inferiores e a entrega fescenina é
uma explosão mundial, onde nem os santuários religiosos oferecem
barreira ou resistência.
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O homem moderno tomba mais uma vez iludido pelo materialismo, nas
múltiplas escolhas de sua trajetória sobre a Terra.
O “final de ciclo” encontra a humanidade sem os princípios morais que
lhes cerceavam os desvios; tornaram o mundo arena das disputas cotidianas,
pois ainda existe arraigado em sua alma o instinto animal, onde o mais forte
domina o mais fraco.
Um número reduzido de humanos luta por manter-se em níveis
vibracionais superiores que os garanta a permanência como “direitistas do
Cristo”, “o trigo da Terra”. Tamanha constatação de falência dos humanos,
nos traz tristeza devido às escolhas que fizeram em suas diversas existências,
pelo caminho tortuoso.
É um fato real que decide a situação de 2/3 da humanidade destinada
ao degredo. Destes, um terço será levado para mundos iguais a Terra ou de
categoria semelhante. O outro terço encaminhado ao exílio, seguirá para mundo
primitivo e até estéril (sem nenhum tipo de vida).
Apenas o terço restante dessa humanidade é considerado trigo, sendo
que, grande parte já se encontra em colônias espirituais no Astral Superior da
Terra. São os desencarnados “direitistas do Cristo”.
Que o próprio homem faça uma avaliação de sua imperícia e imprudência
ao longo de sua trajetória e busque um novo recomeço dentro das Leis
Superiores.
Não basta dizer-se cristão há de agir como cristão, para merecer
estar a Direita do Cristo.
Todas as humanidades planetárias passam por ciclos evolutivos
ascensionais e transformadores; não sendo, portanto, exclusividade desse
sistema solar.
Quando o homem tornar-se verdadeiramente cristão, verá sua pequenez
e curvar-se-á ante a grandeza do Criador.
Somente aceitando e compreendendo a realidade além da matéria,
sob o comando das mesmas Leis que regem sua existência, o homem entenderá
enfim, o objetivo de sua vida e lançar-se-á na Energia do Pai, entrando em
sintonia com o Criador.
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03. Nossas vozes não se calarão até o último momento
Amigos, irmãos.
A paz esteja convosco.
Nada vos estranhe nessa época em que os “tempos são chegados”.
Aquilo que não vos parece comum nos tempos atuais, revela-se por
imperativo da hora, da influência das mentes inferiores e dos inúmeros seres
que sofrem nos umbrais da Terra.
Não abandoneis as lutas contra o mal ante o avanço das sombras. Ampliai
vossas forças em praticar o bem, além de si mesmo e dos seus, procurando
aliviar a dor dos que sofrem devido ao seu pesado carma.
Muitos padrões de comportamento estão mudando rapidamente, mas
aos filhos de Deus irmãos do Cristo, é destinado conservar na prática cotidiana
os valores excelsos, alimentando-os com a fé de uma razão operante, que
compreende o sentido das difíceis transformações que se processam,
assombrando a muitos.
Não vos apegueis em demasia as normas de conduta ou valores do
passado. Usai do discernimento para renovar-lhes o significado, empregando
acertadamente nos dias atuais, aquelas que representem o amor e a bondade
entre os homens.
Dedicai-vos em preparar vossas mentes para assumir o comando de
vossas vidas independentemente das estruturas sociais que ruem diante de vós.
Educai vossos filhos em igual conduta, inserida no código moral elevado
do Evangelho, não importando que com isso distanciem-se da grande massa
que a cada dia torna-se cada vez mais disforme.
Esse é o propósito da vida que deveis considerar, pois se afastando da
turba enlouquecida, aproximai-vos dos pequenos grupos de pessoas em estado
mental, moral e espiritual de equilíbrio e harmonia com as Forças da Luz.
Desapegai-vos para ficardes livres quando passar o divisor de águas,
aquele que atrairá os portadores de ódio, rancor, desespero, tristeza, inveja,
egoísmo, ciúme e orgulho, limpando a Terra em definitivo de todas essas mazelas.
Para não serdes arrastados qual folhas secas pela ausência da seiva,
nutri-vos do alimento puro que vos servem os Trabalhadores do Grande
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Jesus e através do trabalho elevai-vos acima de vossas imperfeições,
depurando o quanto puderdes tais mazelas e pendores.
O momento que viveis é muito triste para aqueles que amam a Terra e
com ela acalentavam a esperança de dias felizes. A esses, nós dizemos: não
foi possível.
Muitos dentre aqueles mergulhados nas fontes de esperança quedaramse na locupletação do mal e contaminaram mortalmente sua Mãe Terra. Agora
devem deixá-la e das mãos sublimes do Eterno Médico de todos nós, virá o
medicamento que há de restaurar a saúde, a harmonia e o equilíbrio do “Corpo
Abençoado da Terra”.
Somente os sabedores do valor da vida, capazes de amar e respeitar o
próximo poderão habitá-la no futuro, pois ela será um planeta novo como
seus habitantes, almas renovadas, nascidas das dores da expiação, ao lenitivo
da regeneração.
Salve irmãos, salve amigos.
Nossas vozes não se calarão até o último momento em que houver a
mínima possibilidade de nos escutardes.
É Jesus quem nos conduz e Sua Luz brilha a nos guiar.
Paz a todos.
André Luiz
04. Aproxima-se a Hora do Basta
Irmãs,
Paz em Cristo Planetário.
Mais uma vez estou convosco para transmitir as orientações necessárias
ao trabalho em desenvolvimento. Conto convosco.
Estive no passado avisando-vos dos acontecimentos vindouros e
daquelas palavras, deduziram os acontecimentos que hoje já experimentais
com bastante intensidade.
Tristes as mensagens que trazemos, se olhadas do ponto de vista
terreno, todavia, as Forças Libertadoras avançam sobre a Terra, varrendo
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todo o mal e desenganos, dores ainda necessárias. Trazemos ao vosso
conhecimento que não somos os Extras portadores das energias que os
convocam a assolarem a humanidade terrena. Somos apenas os portadores da
visão ampla que nos oferece o Cosmo. Visão de uma Terra doente. Doente
pela ação do homem que a maltrata, desgasta e retira suas energias preciosas
para manutenção do equilíbrio planetário, e de todo o sistema onde está situada.
Pode o homem intervir em todos os processos pois assim permite o livre
arbítrio conferido a cada criatura; porém, há limites até mesmo para a espécie
humana. E, quando suas escolhas comprometem a estabilidade do Sistema
Cosmológico, Forças Superiores intervém dizendo: “Basta”!.
Eis a mensagem que vos trazemos.
Aproxima-se a hora do Basta!. É preciso que a humanidade
compreenda que o limite da insanidade se impõe pela Lei Universal do
Amor, Progresso e Justiça.
Vimos até vós, não portadores de más notícias, mas detentores dos
sinais da esperança que brilham no espaço, sinalizando aos homens os caminhos
que devem seguir.
Queríamos poder trazer-vos outras notícias, mas não as temos, pois
espalha-se rapidamente sobre seu planeta a negra cobertura do desamor, do
desrespeito ao próximo, da ganância, do poder desmedido e muitas são as
conseqüências dos equívocos cometidos em nome das paixões inferiores.
Já viveis na insegurança e temor no convívio em sociedade. Vereis sobre
a Terra o Comando do Mal assumir postos importantes e decisivos para a
condução da vida no planeta.
Não vos desespereis ao reconhecer nos postos do Comando Maior
neste orbe, figuras satânicas, trevosas, pérfidas.
Não vos deixeis dominar pelo medo, pela insegurança ou desconfiança
de abandono e desamparo: o Pai jamais desampara seus filhos.
Em nenhuma hipótese haverá abandono ou desistência por parte dos
Tutores. Estamos convosco, mesmo que vos pareça difícil acreditar.
As energias agitam-se no Plano Astral e a guerra ronda o planeta. Haverá
dores e ranger de dentes. Todo o Globo será envolto em trevas, pavorosas
trevas.
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Sereis como vaga-lumes a piscar as luzes, sinal de vida e de amor,
persistindo apesar da dor.
Piscarão suas luzes, ainda que seja seu último ato. Não desanimeis,
jamais!
Partirá do Brasil a Força que sustentará a vida, a esperança de muitos,
mas partirá de vós o trabalho pequenino, porém perseverante, de limpeza
permanente das trevas que recobrem o planeta.
Movimentam-se as “energias trevosas” sobre a Terra. Acreditam estar
dominando e assim deve ser, pois quanto mais acreditam, mais erros cometem,
então podemos tê-los sob a mira como alvos fáceis para o abate necessário
na hora oportuna, ditada pelo Comando Maior do Coração Amoroso do
Mestre Jesus, que a todos nós orienta nesta empreitada dolorosa para os
encarnados, mas libertadora para os espíritos cuja fé se eleva acima das
coisas terrenas.
Força, coragem, perseverança, união e amor em vossos corações!
Salve a Força da Luz!
Yury
(Comandante das Tropas de Resgate)
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CAPÍTULO 10

E Os “Tempos Chegados”,
já chegaram

“Humanidade tola!
Erguei-vos da paralisia infectante de vossos
egos animalizados e alcançai os estados angélicos
do espírito renovado.
Alegrai-vos pois chegará o dia de ser
interrompido o legado histórico de sofrimentos
das encarnações e reencarnações dos espíritos
perversos e cruéis que continuam arrastando-se
na lama das incompreensões e intolerâncias
profundas.”
Onsã
Um intraterreno
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01. Tomai todos vós a Cruz que vos cabe
A vida atual, para os espíritos que nesse momento escolheram
reencarnar, é um teste de resistência e intenta preparar-vos a tessitura astral,
para o enfrentamento das vicissitudes vindouras.
Quanto mais resistentes, melhor preparados. Quanto mais frágeis, maior
há de ser o sofrimento que havereis de enfrentar nos acontecimentos do porvir.
A riqueza e a pobreza. A saúde e a doença. O amor ou o desamor com
que sois brindados nos dias que correm, foram provas por vós escolhidas no
intuito de burilar vosso espírito, em preparação para o advento da transição
planetária.
Tomai todos vós a cruz que vos cabe e preparai-vos, pois a quem
muito foi dado, mais ainda lhe será pedido.
Fortalecei-vos na fé de um novo tempo que virá, não sem antes,
brindar-vos com o dissabor de uma separação dolorosa, mas necessária.
Paz convosco.
Comandante Ashtar Sheran
02. Sofrem os Mestres com a indiferença dos pupilos.
No desenvolvimento da história de vossa humanidade os homens
evoluíram lentamente a custa de sangue e dor. Trilharam na grande maioria
pelos desvios materiais e densos que provocavam na alma as sensações
imediatistas, saciando sua sede incontrolável de dominação. Cruzaram as
faixas dos milênios sempre insaciáveis, dando margem ao crescimento do
mal que estendeu raízes profundas nos submundos inferiores do astral
terráqueo. Quedas milenares, deformações inimagináveis da delicada estrutura
perispiritual foram provocadas.
Não entenderam as criaturas e ainda hoje não despertaram, para o
que foram criadas. Criadas para fazerem parte integrante e ativa da Obra de
Deus que é dinâmica e eterna.
A vida material é ilusória, caminho por onde transita o espírito em sua
ascese inadiável e inevitável.
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A dor é o instrumento utilizado pela Lei Divina, para trazê-lo de volta
ao caminho de Luz, outrora negligenciado e abandonado. O mergulho na
carne transitória e ilusória deve ser aproveitado, para ajuda mútua em todos
os setores, buscando o mais rápido caminho da evolução.
Somente através do amor as criaturas ascendem.
Durante todos os milênios vividos por esta humanidade, ora no espaço,
ora na carne, os espíritos evoluíram os seus corpos da fase primitiva animal
até a fase moderna do homem civilizado, mas, as consciências continuam
embotadas no EU egoístico de outrora.
Comprometimento maior com a Lei, pois nenhuma criatura deste
planeta, existente nos dois planos de vida desconhece a Lei Imutável da
Evolução, que é o Amor. Todas, sem exceção, conhecem a Boa Nova trazida
dos Campos Celestes à Cruz do Calvário.
Vítimas e algozes, duas faces de uma mesma moeda, comprometemse em ciclos intermináveis de dor e vingança.
Findam-se as chances de mudança neste Orbe.
O Oriente tornou-se um campo minado de ódio, terreno fértil para
implantação do Reino das Trevas, Poder Central do Governo Oculto do
Mal, onde o Sublime Mensageiro marcou com Seus passos o despertamento
das almas.
Ironicamente, ali o mal se fixou!
Enquanto nos planos sutis as mentes sublimes e superiores unem-se às
Correntes do Ocidente divulgando as benesses, fortalecendo a união fraterna
entre as criaturas, no plano material, as almas acirradas em ódios milenares
debatem-se e abastecem o Reino das Trevas.
Este bolsão de ódio será o responsável pelo final desse ciclo.
Gigantesca “forma-pensamento” criada e alimentada expande
seus tentáculos sobre a Terra e mesmo contida pela Força da Luz,
cresce e fortalece-se, pois a criatura humana, inconseqüente, comprazse até as últimas conseqüências no ódio e na vingança.
Não há retorno para um fim pacífico nesse ciclo planetário, pois há
muito foi detonado o Juízo Final.
Sofre a Terra com os desequilíbrios do homem, sofrem os
Mestres com a indiferença dos pupilos.
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03. As mortes coletivas intensificam-se para reduzir a onda fratricida
entre as criaturas
Minhas irmãs, o sangue derramado no orbe terráqueo vem abastecendo
as bestas enfurecidas. O líquido precioso absorvido pela Mãe Terra, cujas
emanações são sofregamente sugadas pelas vampirescas criaturas, desprende
miasmas densos, emanações de terror da criatura que tombou sob forte
impacto de violência, liberando fluidos pestilentos que se juntam, aumentando
a massa densa e escura em torno do Orbe.
Os humanos precisam fazer um esforço muito grande para suplantarem
a própria inferioridade. Quando consegue, mesmo vendo a sua frente o
caminho de luz a seguir, a criatura ainda fraca, estanca ao deparar-se com o
medo, que se alastra entre os homens e debate-se na situação de dúvida.
As mortes coletivas intensificam-se para reduzir a onda fratricida
entre as criaturas.
Os Exércitos das Trevas avançam e encontram os seres humanos
propícios ao seu domínio. Pessoas que não se prepararam devidamente
quando tiveram muitas chances, entregam-se agora as feras de forma passível
ou horrorizadas, sem forças para repeli-las.
Pobres irmãos, não souberam aproveitar as oportunidades dos milênios
findos quando vaguearam entre o plano astral e o físico, descontraídos e
invigilantes. Colhem hoje os frutos da semeadura imprevidente não somente
de uma existência, mas de milhares de vidas, de reencarnações, durante um
ciclo de 28 mil anos.
Não podereis queixar-vos da Divindade, ao contrário, ela é que vos
cobrará o descaso, transferindo-vos para outros orbes de vibração compatível,
para recomeço doloroso.
Sois responsáveis por vossa própria felicidade ou desdita. Cabe a cada
pessoa, individualidade eterna, as responsabilidades de suas ações visando o
próprio crescimento.
Novamente a Terra sofrerá abalos sísmicos que mudarão a sua
configuração geofísica. Como no passado, o revolver da Terra tem por objetivo
eliminar densas camadas asfixiantes incrustadas por milênios e de difícil
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remoção; o aproveitamento de nova e farta terra; e a desativação de grande
parte vilmente desgastada.
A nova Terra preparada não mais será vilipendiada, pois somente será
habitada pelos Cordeiros de Deus.
Um só povo, uma só nação, uma só raça, é o projeto que já se encontra
em fase final, plasmado para as raças futuras do orbe.
04. Os avisos das Trombetas
Quiséramos ter aproveitado melhor as oportunidades de transmitir ao
mundo carnal os avisos das trombetas.
Humildemente trouxemos alguma contribuição acerca da evolução
humana na Terra. (Ler: A Caminho da Luz de Emmanuel da FEB)
Quiséramos que todos irmãos mergulhados na carne com o
compromisso de trabalho agissem como vós, fazendo ouvidos moucos aos
ignorantes, que sempre inibem o despertamento das almas indecisas, e hoje,
o vosso intenso trabalho estaria reduzido e a vossa energia melhor aproveitada.
Congratulamo-nos convosco e como humilde Servo de Jesus seguimos.
Salve Jesus.
Emmanuel
05. Acendei vossa chama: A Fé
Enquanto irromper no ar a densa e asfixiante nuvem de gases
tóxicos.
Enquanto o poder maligno das trevas comandar os corações
emperdenidos nos atos ignóbeis sujando as mãos de sangue.
Enquanto as dores assolarem assustadoramente vosso orbe,
erguei-vos da primitividade conservando limpos vossos corações e
acendei vossa luz pela força da fé, aquela que será vosso guia, em meio
à noite escura da provação.
Desde já, saibam todos habitantes da Terra que estão vivendo
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tempos de seleção que, somente aquele que conseguir acender sua
chama, mantendo-a viva e brilhante, será resgatado.
Com amor
Comandante Ashtar Sheram
06. Precisamos de uma humanidade desperta. Em breve nos faremos
ouvir entre vós
Irmãos amados, valorosos guerreiros.
Muitos esforços tendes empreendido no intuito de fazer chegar aos
seres humanos dispersos pela matéria ilusória, as Verdades Maiores, que
vindes descortinando além do Véu de Isis.
Há muito nos encontramos entre vós trabalhando pelo bem de vossa
humanidade e hoje estamos convosco a guardar-vos os passos, porque ontem
fomos nós os desvirtuadores de vossa caminhada como espíritos imperfeitos
do passado.
Eu e minha frota de seres extraterrestres amigos e irmãos, em passado
tão longínquo que vossas mentes não podem alcançar, muito contribuímos
para a destruição de outros mundos e foi aquela experiência que nos indicou
o caminho da renúncia e amor que nos fortalece a determinação no trabalho.
Não obstante tenhamos cometido erros no passado, hoje estamos aqui
porque compreendemos que erros passados, são como águas passadas que
não movem moinho.
Somente a força do amor verdadeiro é capaz de mover os corações
em direção à luz. Portanto, tudo quanto fizerdes movidos pela força do amor
sincero vos erguerá da condição de ineptas criaturas à de valorosos
trabalhadores de última hora.
Levantai todos vós que jazem paralisados pelo medo, inertes pela culpa,
ou estacionados pela ambição. Não vos apegueis a nada, muito menos as
vossas imperfeições, pois só através do desapego poderão utilizá-las como
força propulsora de vosso crescimento.
Vindes juntar-se a nós, divulgando o quanto puderdes, nossas palavras.
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Precisamos da humanidade desperta para nos apressarmos a
revelar fisicamente nossa presença.
É necessário desmistificar-nos como vossos inimigos pois as
Trevas avançam impiedosas e velozes sobre vós.
Não queremos perturbar-vos ainda mais o estado mental. Até porque,
tudo seria colocado a perder se assim ocorresse, mas, precisamos o quanto
antes detectar em nossos equipamentos a condição favorável à nossa
materialização entre vós a fim de deter, ainda que seja um pouco, a célere
marcha da Besta.
É preciso que as pessoas compreendam que não estão sós e aceitem
nossa ajuda como bem-vinda nesse Final de Tempos.
Libertai vossos corações do preconceito pegajoso e infeliz. Acenai em
sinal de reconhecimento de que sabeis que estamos entre vós e nos reconheceis
como irmãos, tutores de vosso progresso espiritual.
Em breve nos faremos ouvir entre vós.
Comandante Ashtar Sheram
07. As quedas nesta fase são de difícil retorno ao caminho
A densa nuvem escura que envolve a Terra é o resultado de milhares
de pensamentos e ações inferiores, cujos resíduos pesados atraem-se
formando imensos bolsões.
As formas-pensamentos são alimentadas pelas mentes trevosas que
compõem as seitas satânicas, que numa retroalimentação conseguem manterse vivas.
Em alguns pontos da Terra, locais de equivalência do astral inferior
onde os conflitos se intensificam, a densidade faz-se maior, envolvendo as
criaturas em um automatismo de sentimentos inferiores, muito pernicioso ao
adiantamento da alma.
Esses bolsões negros, são nuvens condutoras de vibrações pesadas,
facilitando a distribuição e absorção dos fluidos densos. Espalham-se
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rapidamente por todo o planeta, tornando o ar asfixiante para aqueles que
não se afinizam com essas vibrações.
Locupletam-se nessa atmosfera todas as criaturas perversas condutoras
das ações torpes sobre a humanidade. Aglomeram-se microorganismos
nutrindo-se, para depois invadir os planos da matéria provocando surtos e
epidemias, pois as nuvens densas são meios de cultura para eles.
A abertura dos “portais inferiores” liberta não somente os habitantes
daquelas esferas, mas também suas emanações densas, que dispersas na
atmosfera, agrupam-se por atração magnética.
Para romper a densa barreira e alcançar as vibrações superiores há
um gasto extra de energia para os encarnados e também para os seres
superiores. Tudo foi previsto para o processo de transição que viveis.
Irmãos, mantende-vos em vibração superior para que a conexão com
as Hostes da Luz não se rompam, pois para serem refeitas havereis de fazer
grande esforço com muito desgaste de energia e sofrimento. As quedas nesta
fase são de difícil retorno ao caminho que foi planejado.
Jesus a tudo conduz.
Samuel
08. As forças da Natureza e sua indevida manipulação
Mesmo desconhecendo as forças ocultas da natureza, desconhecendo
as leis mais simples de movimento e deslocamento das partículas e energias
que mantém em ordem vosso orbe, os cientistas não se intimidaram em interferir
na sua dinâmica viva.
Como conseqüência, forças extraordinárias postas em circulação
violentamente, pelo uso infantil e irresponsável da energia, iniciam um processo
de reversão. Procuram caminhos na desordem criada pelas criaturas
insensatas, para retornarem à ordem inicial.
Sua força corresponde à mesma força de detonação, mas voltará diluída
em frações menores, conforme as possibilidades associadas às técnicas e
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equipamentos disponíveis pelos Engenheiros Siderais.
Ao longo de vossa história, não fostes capazes de compreender e
conviver com as mais simples leis da natureza e mesmo assim partiram para o
uso arriscado de forças que além de desconhecida a potência, nem sequer
buscastes compreender seu funcionamento.
Não mais havereis de manipular tais energias, assim como não permitis
às crianças ainda pequeninas, a manifestação do fogo.
Vossas práticas correspondem à vossa limitada compreensão da
composição energética dos mundos. Mas vossos erros viajam em todas as
direções comprometendo vários seres em diferentes dimensões. Grande
responsabilidade cairá sobre os insensatos que movidos pelo orgulho, vaidade
e egoísmo deixaram sujos os ares, os mares, a terra.
Nour
09. A escolha do caminho é individual
Irmãos,
Quanto mais o tempo passa mais vos distanciais dos propósitos maiores
da vida. Aonde pretendeis chegar?
Sabe-se que em breve estareis todos vós destituídos das mais simples
regalias adquiridas por vossa condição evolutiva humana e muitos dentre vós
estarão portando-se como animais inferiores. Isso ocorrerá por que não vos
preparastes para enfrentar dignamente as adversidades que virão.
Não penseis que serão com armas ou equipamentos sofisticados que
havereis de suprimir a falta de espaço, alimento, água e toda sorte de
dificuldades que acompanham os grandes cataclismas. Somente corações
harmoniosos disporão de condições favoráveis ao enfrentamento da hora
dolorosa.
Entretanto, corações valorosos necessitam dedicar-se agora, ao
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fortalecimento de sua força e coragem, para no futuro exercerem seu relevante
papel de sólidos pilares, sobre os quais um novo povo soerguer-se-á.
Amigos, segui confiantes a luz que vos guia, não esquecendo que seu
brilho apenas vos acena o caminho, mas que o esforço da caminhada deverá
ser obtido por cada um, de acordo com seu interesse de avanço e progresso.
Essa escolha é individual, assim como individuais serão os
encaminhamentos dos seres segundo seu estado vibratório, na ocasião do
resgate.
Sois responsáveis por vós, não por vossos irmãos. Contudo a Lei de
Amor impõe o compromisso de lhes fazer tudo que gostaríeis que vos fosse
feito.
Nós vos saudamos em nome da Luz.
Antar de Alfa e Ômega
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CAPÍTULO 11

Os Jardineiros do Espaço

“A confiança sempre supera o medo.
A luz rompe as trevas.
A prudência vos guia em todos os instantes.
A Fé faz cessar as dores.
Vossa intuição delimita vossos passos. Por
onde ides trabalhai sem cessar.
Estamos presentes, pois a Luz se faz
presente.
Pequeninos, seguis com confiança, sempre
unidos, com Fé inabalável no Pai de
Misericórdia.”
Arfat
Intraterrestre de Stelta
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01. Sois apenas pequeninas células a comporem o corpo da Terra
Vossas mentes, no passado, fixaram-se no único propósito da
sobrevivência e deduziram primariamente que isto se resumia em dominar as
forças da natureza. Apesar das grandes conquistas e avanços das sociedades
humanas, não foram ainda capazes de assimilar a real dimensão do homem
ante sua morada planetária.
Sois apenas pequeninas células a compor o corpo da Terra e toda a
desordem por vós causada ferirá, indubitavelmente, a vós mesmos.
Por isso, vimos ter convosco, em “Caravanas de Luz”, a alertar-vos
quanto ao imenso risco que correis por vossa insensatez. Não somente no
risco de aniquilarem vossa existência terrena, mas também, e principalmente,
o risco inexorável do comprometimento que haveríeis de angariar para vosso
carma, agindo desabaladamente, qual rebanho desgovernado em estouro.
Sois consciência-luz. Vossa Centelha Divina em nada se diferencia da
nossa. Fazei-a brilhar, para que, iluminando vossa consciência, possais saltar
adiante do vosso tempo-prisão e livrar-vos das armadilhas que vindes
voluntariamente instalando para vós mesmos.
Com amor,
Niram
Um Jardineiro do Espaço

02. Espíritos rebeldes ver-se-ão em corpos primitivos até que aprendam
respeitar e amar as Leis de Deus
As misérias e os sofrimentos humanos são recursos corretivos da Lei
para o espírito infrator, reduzindo a carga deletéria que lhe cobre a alma.
As chagas morais neste “final de ciclo” não estão concentradas em um
só povo, ou uma só nação, que o fogo benfazejo poderia cauterizar. As
chagas morais neste “final de ciclo” estão espalhadas por toda a Terra e a
cauterização é planetária.
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Espíritos rebeldes ver-se-ão em corpos primitivos, até que
aprendam a amar e respeitar as Leis de Deus.
Cada criatura é um mundo a parte, possuidora de todos os recursos
para o próprio progresso, pois ninguém está fadado ao erro e à queda. Os
desvios são escolhas individuais no uso do livre arbítrio de cada ser.
Esta humanidade foi visitada por Grandes e Excelsos Iluminados em
todos os tempos e não os reconheceu, ou apenas os ignorou, compenetrada
e envaidecida que se encontrava no culto ao próprio eu. As criaturas apegadas
à matéria bruta não desejam modificarem-se.
Os recursos são muitos e estão a disposição daquele que deseja seguir
por novos rumos. Jesus vos legou o mais simples e fácil: “Amai ao próximo
como a si mesmo. Fazei ao irmão aquilo que desejaríeis que ele vos fizesse”.
Herculanum, Pompéia, Sodoma e Gomorra foram destruídas no plano
físico, todavia, no plano astral, sua decadência moral e espiritual disseminouse em todo o Orbe.
Muitas daquelas almas sacrificadas pelo fogo, revoltadas, encontramse ainda nos planos abismais, manipulando as mentes invigilantes da Terra
para seguir-lhes os passos de decadência.
Algumas daquela época ainda servem de repasto para as “bestas”,
pois, rebeldes, não aceitam as verdades superiores, permanecendo escravas
das trevas. Outras já foram socorridas, porém sem condições de reergueremse. Poucas conseguiram aceitar e entender a necessidade de mudança, por
isso se concentraram em Círculos Superiores no trabalho ativo do Exército
da Luz.
03. A Terra, laboratório de muitos tipos de sementes, caminha para a
homogeneização
Nos primeiros tempos, a presença dos Jardineiros na Terra era mais
constante, intensa e ativa; diretamente com as grandes civilizações e com os
habitantes primitivos, com os quais mantinham intercâmbio fraterno.
Nós, Jardineiros, transmitimos novos conhecimentos científicos e morais
que pudessem ser posteriormente divulgados pelo jovem planeta.
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No entanto, a intensa Força das Trevas envolveu os encarnados, inclusive alguns Jardineiros, que vacilaram no cumprimento do dever.
Afastamo-nos incontinente. Os nossos contatos com os terráqueos
passaram a ser de comando, através de pequenos Núcleos, que trabalhavam
secretamente nos Grupos de Iniciados, em pequenos povoados isolados de
humanos.
Jamais nos desligamos da Terra, apenas nos mantivemos ocultos aos
olhos humanos, ávidos de poder, gloríolas efêmeras e dominação escravizante
do irmão.
Aqui estamos nos apresentando a este pequeno Grupo em intercâmbio
salutar, em beneficio dos terráqueos rebeldes, a fim de despertarem suas
consciências para a necessidade do progresso moral, lançando-se na dinâmica
construtiva de ascensão espiritual.
Demora-se o homem no erro, sem importar-se com o fato.
Como Jardineiros, levaremos as sementes da Terra para outros orbes,
e lançaremos na Terra novas sementes, agora sementes de Luz, que darão
novos impulsos evolutivos ao planeta e sua humanidade.
As mudas trazidas outrora à Terra eram selvagens; as novas sementes
serão de seletas plantas já desenvolvidas dentro dos Moldes Crísticos do
Amor Universal.
As ervas daninhas daqui arrancadas serão lançadas como enxertia
selvagem com outras de igual qualidade, para que somente na convivência
com vibrações semelhantes atuem umas nas outras, como agente burilador,
cáustico e transformador .
Mudas semelhantes, espíritos de igual padrão vibratório, separados
em blocos afins, serão transferidas para planetas distintos.
Não souberam aproveitar a convivência com as finas flores sem
vampirizá-las. Ver-se-ão agora, no convívio apenas com espécimes iguais.
A Terra, laboratório de muitos tipos de sementes, caminha para
homogeneização das diferenças vibracionais num diapasão superior.
Auxiliamo-vos na seleção das sementes que germinarão, não como na
mistura de outrora, pois somente as de qualidade superior permanecerão
trabalhando a Terra.
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Em nome da Força Geradora da Vida trabalhamos e em Seu Nome,
nos despedimos.
Jesus, Representante Maior de Deus na Terra, vos abençoe.
Um Jardineiro do Espaço
04. O Reino do Mal se expande por encontrar terreno fértil
As explosões de ódios e preconceitos de irmão contra irmão são apenas
a ativação de sentimentos latentes no imo das raças antagônicas. Esses
sentimentos negativos foram trazidos pelos decaídos de outros orbes para a
Terra, grande celeiro e Laboratório Divino de muitas almas. Planeta primitivo
de exílio naquela época, recebeu essas almas que ainda hoje não conseguem
apaziguar e harmonizar suas diferenças.
O Reino do Mal se expande, justamente por encontrar terreno fértil
nas almas viciadas e torpes que aqui chegaram.
A Terra deveria ser o berço transformador dos exilados; no entanto,
tornou-se campo propício para disseminação dos seus desequilíbrios.
Não mais será permitido que assim procedam no novo exílio a que
serão submetidos, pois somente a convivência com seres afins, de vibração
semelhante, haverá de transformá-los.
São novas oportunidades benfazejas que o Pai oferta aos espíritos
renitentes no erro.
A distribuição dos exilados que sairão da Terra será por categoria
vibracional, posto que criaturas rudes necessitam de serem submetidas a
maiores situações penosas. No anátema da dor, valorizarão a vida, as
oportunidades presentes e lamentarão as chances perdidas.
Assim como na bolota há o carvalho latente que rompe a rudeza da
terra e lança-se à luz, também há em cada centelha latente, em seu âmago, a
luz da criação, que germinará no tempo propício. Todas as centelhas criadas,
um dia, serão Luz e se lançarão felizes no Todo do Pai Criador.
O tempo do percurso, o momento da estiagem e do plantio é
determinado por cada ser.
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Acompanhamos o desabrochar de cada semente que um dia aqui foi
plantada e agora as acompanharemos no seu germinar em outros orbes, até
que se tornem Semeadoras de Luz.
Um Jardineiro do Espaço
05. Ativai a Força Matriz da Vida, Chama Eterna.
Ao longo da jornada evolutiva da Terra desenvolveram-se inúmeras
formas de vida. Todas elas, sem exceção, foram preparadas meticulosamente
nos arredores espirituais, sem que para isso concorressem as criaturas terrenas.
Muitos dos seres forjados, trazidos como essência divina para viverem
na Terra, ganharam a forma e constituição que lhes cabiam para prosseguir
no caminho da evolução.
Forças inimagináveis ainda desconhecidas por vós, resultantes de
combinações químicas e reações físicas, atravessam os “universos paralelos”
e vêm intercambiar-se com aquelas em funcionamento no vosso orbe.
Assim como essas forças desconhecidas estão intimamente unidas às
forças e energias da Terra, vosso orbe também se encontra unido a outros
orbes e sistemas em várias dimensões, não somente na vossa. Por isso,
representa grave situação, toda e qualquer alteração no fluxo natural dos
acontecimentos, pondo em alerta as Forças e Tropas Intergalácticas.
Em sua escalada evolutiva não poderá a criatura humana perturbar o
equilíbrio das forças que sustentam a dinâmica universal.
Nenhuma célula do vosso corpo, em condições normais de saúde,
poderá jamais adoecer sem que anticorpos acorram pressurosos para
evitar que o mal se instale e se propague. Portanto, para vós, não é
difícil compreender que como pequenina célula do corpo universal,
vosso orbe, adoecido pela insanidade de vossas mentes, haverá de
sofrer intervenção precisa dos “agentes higienizadores” dos Exércitos
da Luz. Das Esferas Superiores virá o medicamento poderoso que irá
higienizar, preparando uma convalescença fulgurante e promissora.
Nada além que uma ação medicamentosa eficaz será aplicada a vós e
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vosso orbe. A dose dependerá sempre da extensão e disseminação do tecido
acometido pela desagregação doentia.
Cada criatura humana é pequenino átomo em busca da estabilidade
duradoura, que só será encontrada no momento em que perceber e
reconhecer que não se encontra só. Portanto, o que busca só poderá ser
encontrado, quando forem unidas as forças que trazem adormecidas dentro
de si em estágio de latência.
Ativai a força matriz da vida, chama eterna, para que possais caminhar
na direção definida pela Luz. O progresso é o destino final. Lutar contra ele
é retardar a renovação inevitável da criatura.
Que os conhecimentos adquiridos pelos milhares de anos historiados
possam servir de sábios conselhos, indicando a direção futura.
Irmãos, refleti nessas palavras para que não sejais induzidos a
conclusões precipitadas ou preconceituosas. Buscai no silêncio da meditação
pessoal e intransferível, a ligação com a Sabedoria Divina que irá falar ao
vosso espírito o que hoje, nesse momento, falamos a este Grupo de Trabalho,
(GESH) que nos acolhe através da manifestação mediúnica.
E depois, fazendo uso da liberdade a vós concedida pelo Pai, Criador
Incriado, tomai decisões e segui adiante.
As Energias Harmônicas do Universo aguardam.
Salve irmãos.
Noorian
habitante de Lug-Harisox, um Jardineiro do Espaço

06. Acordai homens! A evolução vos chama!
Atormentadas pelo sofrimento, as criaturas fogem dos compromissos
firmados nos Planos Superiores, contribuindo sobejamente para o agravamento
dos acontecimentos que se derramam inevitáveis sobre os povos terrenos.
Há que se reunir forças, para que os Trabalhadores da Luz despertos
possam contribuir, auxiliando-os ao máximo no esclarecimento e elucidação
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das dúvidas daqueles que caminham trôpegos, esbarrando aqui e ali, sem
contudo conseguirem discernir o que lhes vai ferindo a alma e o corpo.
Nem todos, é certo, conseguirão compreender e atingir os graus
necessários para soerguimento e transporte às nossas Naves. Contudo, o
dever crístico nos convida ao trabalho incessante, até que todos, ou muitos
dos que se encontram em condições, possam alcançar os níveis vibratórios
essenciais para a manutenção do equilíbrio de forças, no interior das Naves
ou das Cidades Interplanetárias para as quais serão deslocados, conforme
vindes conhecendo através das inúmeras comunicações que vos chegam.
Como outros Grupos por nós contatados, é certo que já divulgais
fartamente as comunicações que vos chegam. Todavia, faz-se necessário
acentuar esforços na divulgação, gerando nas criaturas as condições de
despertamento para que reflitam e procurem modificar-se através da própria
vontade.
Vimos ter convosco para esclarecer algumas dúvidas. Dúvidas que
não são apenas geradas por vós, mas transportadas pelo inconsciente coletivo
da humanidade e conduzidas a vós para manifestá-las por meio de perguntas,
que nos colocamos a responder:
– Gostaria de mais esclarecimentos sobre os três dias de escuridão.
Quando iremos atravessar uma poeira de gases? Eu queria uma
explicação mais clara, como realmente será, e o por quê?
– De fato, haverá de manifestar-se na matéria a grossa e intensa camada
de negatividade. Foi gerada pelo comportamento obsessivo e violento de
muitos seres que aqui passaram e dos muitos que ainda aqui se encontram.
Entrarão em sintonia imediata com ela, dando vazão aos instintos e paixões
que lhes dominam o âmago. Somente os elevados acima da sintonia vibratória
dos ódios conturbados e paixões violentas, estarão a salvo de sua influência
nefasta. Materializada como gases, recobrirá todo o Orbe impedindo a
irradiação natural do Sol de alcançar a crosta terrena, aliviando e esterilizando
sua superfície como de hábito.
Nada do que vos acometer será episódio criado pela Espiritualidade
Superior como ação punitiva de vossas faltas, mas apenas a reprodução
perfeita da Lei de Ação e Reação que vem acompanhando-vos, assim como
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acompanha todos que se encontram no estágio propício para tal. Não vem
de fora aquilo que vos pertence, vem do retorno após longo período de
afastamento providencial, cujo objetivo foi preservar-vos ainda um pouco
mais, para além do tempo que determinastes para vossa própria ascensão.
Assim como vós, muitos de nós já enfrentamos momentos de
transição, onde a dor e o sofrimento assolaram nossas almas, derramandose sobre nós, como instantes de intensa apreensão das Leis Maiores.
É necessário divulgar, para que muitos, ou um maior número de
pessoas, descortinem a realidade dos acontecimentos atuais e não se deixem
iludir pelos pequeninos avanços e conquistas que realizam.
É tempo de unidade, de unificação e de união entre os homens.
Somente a busca pela uniformidade poderá conferir-lhes a condição prévia
para entendimento e aceitação dos fenômenos, que acentuadamente,
acometerão vosso planeta e toda humanidade nele existente.
Acordai, homens! A evolução vos chama!
Despertai enquanto há tempo e caminhai voluntariamente em sua
direção, antes que sua força em tudo superior à vossa, vos arranque da inércia,
e vos obrigue a caminhar.
Que a Paz do Senhor dos Mundos vos abrace nessa hora.
Eu vos deixo em nome da Luz e sob a Égide do Mestre Jesus. Vosso
Irmão e Amigo,
Comandante Yury
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CAPÍTULO 12

O crepúsculo da Terra

Meus irmãos, correis contra o tempo, mas este é
implacável e só a entrega verdadeira às Leis Maiores
vos permitirá enxergar além da tosca visão humana.
Em tinas d’água
Cenas eu vi
Descritas aos homens
Em versos as fiz.
Porém incrédulos
Ignoraram a tudo
Não que os cegos
Não vissem o que vi
Custa-lhes saber enxergar
Que devem mudar.
Nostradamus
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01. Mentes poderosas a serviço do mal
Vejo um rosto com a pele toda solta, como uma máscara. Depois de
um tempo, muda completamente o aspecto da pessoa. Ouço alguém dizer:
“células tronco, capazes de recriar qualquer órgão.”
A cena acontecia em um laboratório de Reptilianos. Dentro, havia
pessoas humanas com seus corpos abertos. Homens, mulheres e crianças,
submetidos a experiências genéticas. Pareciam anestesiadas, ou hipnotizadas.
Os órgãos humanos eram criados e adaptados àquelas pessoas, para testar
o funcionamento dos mesmos.
Depois, passo a ver um hospital de grande porte. Na sala de cirurgias,
uma paciente é submetida a uma cirurgia de transplante de fígado. Os
profissionais são Reptilianos (cientistas) materializados em humanos. Entram
no hospital com uma caixa prateada quadrada, entregam o fígado já
geneticamente alterado. Ouço alguém dizer que a pessoa que receberá o
fígado sofrerá interferência nos seus genes e será monitorada pelos seres
trevosos. Quando os Reptilianos estavam saindo do hospital, chega o fígado
que originalmente seria transplantado. Eles o recebem como se fossem da
equipe de transplante. Levam o fígado e somem com ele. O hospital fica na
Inglaterra ou Itália, não pude identificar bem qual o país.
Estarrecida com tudo que vira, diante de tanta audácia e frieza, veio a
comunicação esclarecedora:
– O planeta vive momento propício para os Reptilianos realizarem mais
uma vez o intento de manifestarem-se na superfície e dominá-lo. As mentes
humanas propiciam o intento nefasto, derramando na atmosfera o ácido dos
sentimentos e ações inferiores que tanto lhes possibilitam crescerem e
multiplicarem-se.
Mais uma vez, a última neste Orbe, manifestam-se os Dragões. Não
tarda a hora do basta, pois em todos os setores do planeta, no plano físico e
no astral, há saturação perigosa de energia deletéria. Não houvesse o comando
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da Força do Pai e as estruturas frágeis da humanidade se haveriam rompido
e a “natureza descontrolada” já teria banido o homem da Terra.
Trabalhai, irmãs, com coragem, amor e fé, para minimizar os efeitos
perigosos e danosos do mal sobre o planeta e sua humanidade.
Setun Shenar
Perguntei ao Irmão sobre a vidência e ele respondeu:
– As imagens apresentadas são fatos reais que vêm ocorrendo há
muito nos submundos da Terra. A intenção é de banalizar a transformação
genética nos humanos para que possam concluir pesquisas que garantam
atuação e sobrevivência dos Dragões na matéria física.
Mentes poderosas a serviço do mal.
Salve Jesus.
Comandante Setun Shenar
Vice do Comando Ashtar
02. A marcha da devastação não será detida por vós
Irmãos, não vos deixeis enganar pelas ilusões da matéria.
O medo de enfrentardes as duras realidades que lhes apresenta o
momento atual, impõe às vossas mentes, a busca por escapes, amortecedores
da atual realidade impactante.
Porém, com uma análise criteriosa, verão que os assuntos trazidos por
nós não fogem à lógica dos terríveis acontecimentos que vêm assolando vosso
orbe.
Alterações profundas na sinergia planetária provocam mudanças no
clima e regência dos ventos, que em manifestações abruptas deslocam-se
varrendo a superfície do planeta.
Muitos ventos nascem e são por nossas equipes desmaterializados,
por ação de potentes máquinas desenvolvidas a fim de auxiliar vosso povo.
Calores imprevisíveis são gerados no núcleo da Terra e impulsionados
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por pequenas explosões. Direcionados para a superfície, são canalizados
por nossas naves para regiões oceânicas que lhes atenuam em muito o teor
calorífico e a pressão com que avançam.
Enquanto trabalhamos, assistimos vossas mentes e queremos elucidarvos com urgência sobre os comportamentos vulgares que devem ser
substituídos, em suas intenções, por outros superiores.
Quando nos referimos à superioridade de pensamentos, palavras e
ações é devido à freqüência vibratória da energia que os comportamentos
vulgares movimentam, pois até mesmo vossa ciência já começa a levantar o
véu que cobre as realidades invisíveis da vida.
Contudo, pequeninas conquistas e avanços naturais de grupos e mentes
individualizadas, sintonizadas a faixas superiores, iludem as pessoas fazendoas acreditarem que são imunes a todas as transformações evidentes e
crescentes.
Não vos deixeis iludir pelo medo de enfrentardes a dureza dos tempos
que viveis. Sois criaturas em fase final de ciclo planetário evolutivo e movidas
pelo medo ou pela coragem, pela ilusão ou pela realidade, já vos encontrais
lançadas em meio ao processo de resgate e transição planetária.
Aguçai vossos sentidos para compreensão de que os pequeninos
avanços e conquistas realizadas por vossa sociedade não se prestam para
deter a longa marcha de degradação da civilização que enfrentais. Antes sim,
prestam-se para fortalecimento e compreensão de vossa natureza angélica
que deve ser buscada e desenvolvida não apenas como meta individualizada
de vida, mas como projeto coletivo de convivência pacífica e amorosa.
Enquanto usardes da ilusão para interpretar os acontecimentos que se
derramam vultuosos sobre vossas consciências, estareis adiando o momento
de atravessardes os portais libertadores e ascensionais de vossas almas.
Estareis vos afastando de nossas naves de resgate que a muitos já envolve e
acompanha, adequando tônus vibratório a nossas faixas de freqüência e
vibração.
É essa a mensagem que vos trago como Comandante das Tropas de
Resgate.
Não basta afastar-vos do “mal” pela crença no “bem”. Há
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necessariamente que envolver vossas energias na essência alva do bem, para
elevar-vos a patamares possíveis de serem acessados e que possamos
alcançar-vos.
A marcha de devastação não será detida por vós. Os Exércitos
das Trevas, numerosos em soldados, avançam dominados por Mentes
Poderosas. Oferecer resistência ou infantilmente procurar enfrentá-los
é determinar ao próprio espírito a falência de propósitos.
O momento requer decisões amadurecidas à luz da consciência
desperta e regadas por mãos operantes.
Qualquer que sejam vossas escolhas estaremos convosco, mas
desejamos cumprir a vontade do Comandante Maior que é a de reduzir
ao limite máximo o número de irmãos nossos destinados ao exílio ou ao
degredo simples, onde novo ciclo evolucionário terá início.
O número crescente de reencarnações compulsórias atualmente
impede que espíritos mais elevados adentrem o espaço físico da matéria,
pois há necessidade premente de que muitos seres abominados tenham
uma chance de redenção.
Os espíritos mais preparados -- e muitos deles são Intras ou
Extraterrenos - estão entre vós para vos ancorar energias superiores,
através de pensamentos e idéias trazidos de mundos superiores de onde
se originam.
Contudo, é muito maior o número daqueles que, nada tendo a
perder, em sua compreensão vulgar, entregam-se às paixões mais do
que nunca, influenciados pela torpe disseminação de forças inferiores,
que procuram dominar este orbe.
P – O Irmão poderia dar algum sinal que indique o
agravamento e proximidade do período mais conturbado da
transição?
R – Ficai atentos ao Dirigente da Igreja Católica, pois assim que
ele cair, então as forças estarão em seu ponto máximo de desequilíbrio
no planeta, todo cercado de trevas.
Longe daqui, porém próximo pelo deslocamento do “pensamentoluz”, viajamos convosco, mantendo, como nos é permitido, o equilíbrio
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das forças que garantam a oportunidade de despertamento e limpeza,
capazes de diluir a carga do sofrimento a enfrentardes no futuro.
Quanto mais limpa a crosta, menor o número de doentes a vos
dominar os espaços extra-físicos e quanto maior o número de
consciências despertas, menos seres manipulados estarão convivendo
convosco sobre a superfície física do planeta.
Saudações em Luz . A paz seja em vós.
Comandante Yury
03. Trabalho árduo
Vimos trazer informações necessárias ao desenvolvimento de vosso
trabalho.
É necessário que todos os Seres envolvidos no labor do Cristo e na
redenção desse planeta estejam cientes dos acontecimentos que ocorrem do
lado oculto e inferior dessa humanidade de superfície.
Há uma espécie de seres atuantes neste orbe, que denominastes
Reptilianos. São provindos de outros orbes, decaídos inúmeras vezes de
diversos planetas, aos quais foram dadas inúmeras oportunidades de trabalho
e evolução, mas que, infelizmente, ainda não alcançaram um mínimo de
elevação moral. Aproveitam-se da energia de decadência de finais de
civilizações para sugarem-na e pretendem dominar este planeta. São
conhecedores de tecnologia avançadíssima, dominam a cibernética, a
energia atômica e as mutações genéticas.
Conhecem as ciências naturais muito bem e têm condições de avançar
tecnologicamente em curto espaço de tempo, trazendo diversas inovações
que fascinam os seres mais incautos, os que apenas ambicionam a evolução
técnica e material e que não dispõem de evolução moral suficiente para se
desligarem da ambição desmedida e da busca insaciante pelo poder.
Encontraram nessa humanidade que habita a superfície, várias chagas
abertas pelas quais se adentraram qual vermes e vão tomando conta de
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diversos setores que dominam este planeta. Há pactos selados, faz algum
tempo, com diversos países poderosos da Terra.
No início buscavam incessantemente o domínio desse Orbe pela guerra,
poder político e financeiro. Porém, a partir de um determinado momento,
esses seres avançaram vertiginosamente no campo da genética e da energia
atômica.
Homens da superfície, líderes de diversos povos, aliam-se e subjugamse a esses Seres negativos, apenas por sede de poder e domínio. Mas é
chegada a hora de cessar rapidamente esta atuação, porquanto há um malefício
geral que avança a tal ponto, que sequer podeis imaginar. Existem criações
de verdadeiros monstros, seres alijados de evolução superior e desprovidos
de vida espiritual; também houve a criação de máquinas desmaterializadoras,
de máquinas tão poderosas que podem comprometer não só o planeta Terra,
mas todo o Sistema Solar.
Há um limite que foi imposto pela GFBU (Grande Fraternidade Branca
Universal) e que será respeitado, custe o que custar. Há um trabalho profundo
e sério nesse sentido.
O que a Fraternidade pede aos seus servidores é que haja
desprendimento, que haja evolução moral profunda e integração total ao
trabalho, para que possam estar num nível que não sejam atingidos por esses
seres. Que estejam vibrando numa faixa em que possam ser utilizados durante o sono para tarefas e combates.
Irmãos, despertai vossa consciência para a seriedade do momento.
Bem sabeis que o mundo, de uma forma geral, não está interessado num
trabalho evolutivo superior. Os homens estão tomados pela ilusão do
materialismo, estão cegos e jazem esperando apenas riquezas materiais. O
despertar dessas almas é serviço árduo. Necessitamos de vossa entrega, de
vosso empenho constante no sentido de evoluirdes enquanto espíritos
encarnados e facilitardes a chegada das energias espirituais através de vós.
Tenhais fé e confiança. Agora, mais que nunca, é necessário entregar-vos
seriamente ao trabalho.
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Quem vos fala através de projeção é vosso irmão Setun Shenar.
Desejais fazer alguma pergunta?
– Existem outros grupos de seres negativos agindo?
– Há diversos grupos. A citação específica desses seres faz-se
necessária, devido à influência direta em vossa ciência e tecnologia. Mas
existem inúmeros grupos, inclusive aliados a eles, que trabalham e que querem
de qualquer sorte, sorver algum tipo de energia, pegar alguma migalha dos
destroços dessa humanidade.
Tenhais abertura suficiente em vossas mentes, para perceber que a
decadência dessa humanidade de superfície é como ferida atraindo inúmeros
insetos, querendo sorver restos desta chaga lamentável. Por isso, não há
outra forma a não ser o sofrimento intenso para iniciar a redenção.
Sabeis que estão sendo treinados intensamente, para atitudes que
deverão ser tomadas de agora em diante.
Irmãos, estejais atentos e vigilantes.
A Terra está como que alijada das Energias Superiores. É muito, muito
difícil, a descida de Energias Superiores a este planeta. Há um esforço imenso
para que possamos nos comunicar e trazermos informações. Reuniões de
grupos de pessoas são necessárias para que possam ser emitidas pequeninas
mensagens. Sabeis que tudo quanto é possível ser feito na Esfera Superior
para manter unida a Egrégora Grupal, é feito, mas é preciso um maior esforço
individual das criaturas.
Que a Luz esteja convosco, que a fé e a perseverança não vos falte.
Irmãos, nós vos suplicamos: dai um passo em direção ao Alto e as
Energias Superiores caminharão milhas e milhas em direção a vós. Estejais
abertos, pois vossa humanidade necessita de vós.
Se pudésseis ter um vislumbre da situação planetária, nada mais vos
importaria senão o Caminho Espiritual.
Setun Shenar,
Comandante Substituto do Grande Ser Ashtar Sheram, 12/03/1999
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04. Sou o Senhor do Mundo de Provas
Comecei a ouvir estranhos sons, roucos, graves e horrendos. Uma
voz metálica, distorcida e parecendo muito distante ecoava em minha
mente, deixando transparecer pensamentos claros. Conhecendo a
proteção que recebemos nesses trabalhos, deixei os pensamentos fluírem
e fui registrando o que ouvia:
“Mentes perturbadas encontram-se em seu caminho para atolarem seus
pés na lama.
Nunca conseguirão deter-nos. Meus exércitos deterão as criaturas
infames, frágeis lesmas, que esmagaremos com facilidade.”
Nesse momento, a Criatura vira-se para o céu e parece falar com
nossos Instrutores:
“Muita pretensão acharem que podem lutar comigo. Vocês não tem
coragem de descer aqui e mandam “essas coisas” para me perturbarem.
Covardes! Escondendo-se atrás dessas mulheres pequenas e tão poucas...
(agora somos seis mulheres do GESH)
Serão destruídas como vermes, pisoteadas como a grama, amassadas
como a uva e depois beberei seu sangue como se degustasse saboroso vinho.
Covardes! Venham vocês me enfrentar!
Apareçam! Por que não posso vê-los?
Confessem que têm medo de mim, que reconhecem meu poder!
Senhor do Mundo de Provas que criaram, isso me tornei.
Pensam que as criaturas humanas quedaram para a transformação com
as gotas de luz que enviaram?
Não, mergulharam no pântano fétido que criamos para elas e se
satisfazem saboreando as delícias do mundo material.
Saiam daqui agora e deixem-nos guiar este mundo a nossa maneira.
Se aceitarem a proposta, deixamos seus pupilos saírem ilesos, caso contrário,
todos haverão de sentir o peso de minha pata sobre suas cabeças.”
Volta-se novamente para nosso Grupo:
“Deixem-nos. Não avancem mais um passo em nosso território, senão
a grande guerra terá início e sobre a Terra não mais haverá a paz em canto
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algum e todos que ousarem levantar-se contra nós serão esmagados e toda
luz sucumbirá à força das trevas.
A treva não invade a luz, mas pode abafá-la até quase a morte ou o
aniquilamento.
Frágeis criaturas! Nada podeis contra meu império, sou o Demônio
que tanto teme a humanidade, até o mais religioso treme só de pensar na
minha existência.
Devas ritus com falassia. Afastem-se ou perecerão.”
Nesse momento, passa a falar com seus discípulos na caverna onde
vivem:
“Meus emissários, ordeno-lhes que sigam agora. Levem a eles meu
recado e não deixem dúvidas quanto ao que ameaço fazer: ou afastam-se e
interrompem a marcha tresloucada ou perecerão dolorosamente.
O Dragão
05. O medo espalhar-se-á sobre a Terra
Irmãs! Paz convosco!
Trago-vos, Saudações das Estrelas.
É vosso amigo Yury quem vos fala.
Vimos alertar-vos quanto a necessidade de cuidados redobrados, pois
tornam-se mais acirradas as lutas travadas no período noturno.
Inúmeros seres, que antes estavam aprisionados no interior do planeta,
encontram-se soltos. A limpeza, que ora se processa, vem permitindo a livre
circulação desses seres, saídos das regiões abismais para a superfície da
Terra.
Com as dificuldades previstas e que já se iniciam entre os homens, tais
seres exercerão maior influência nos seus representantes encarnados, causando
e espalhando horror entre os homens.
Que vossas mentes e corações possam estar firmes no propósito de
servir ao Bem e na certeza do “Resgate Planetário” que vive a humanidade.
Muitas criaturas não compreenderão, muitas encontrar-se-ão com a
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mente perdida entre o presente e o passado e outras estarão a perder a
lucidez dos pensamentos e a sanidade de suas mentes.
O medo espalhar-se-á sobre a Terra e as incertezas disseminarão
entre as criaturas o pânico e a aflição. Naquela hora, os “aproveitadores”
tudo farão para disputarem ilusoriamente do prazer e da satisfação, por se
julgarem privilegiados. Todo cuidado ainda será pouco.
Não vos trazemos tais informações com o objetivo de minar-vos as
energias, ou de espalhar o desânimo entre as criaturas. Reside em nossa
presença entre vós a oportunidade do esclarecimento que favorece o trabalho,
tornando-o mais eficaz na Seara do Bem.
A vós, Grupo de Trabalho, endereçamos os votos de trabalho
proveitoso e recuperador. Em vós investimos as forças equilibrantes vindas
das “Esferas Superiores”, para que possais resistir às fortes ondas magnéticas
do mal que se espalharão no mundo.
Avante! Trabalhai! Espalhai a esperança e a certeza da Vitória do Bem
sobre o Mal, da Luz sobre as Trevas, pois não restam duvidas de que, por
mais duras que sejam as batalhas, por mais demoradas e cruéis, a vitória final
será do Bem e da Luz.
Que essa certeza permaneça entre vós.
Salve o Mestre Jesus.
Yury
Comandante do Planeta Patrulha e
Comandante das Tropas de Resgate Planetário 01/06/2001
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CAPÍTULO 13

Separação das
ovelhas dos lobos
“...Inocentes resgatarão, devedores pagarão
e o mundo assistirá perplexo a dor do próximo,
repensando se vale a pena, realmente
adiantarem-se no conflito, provocando tantas
dores. Então estará lançada no meio da
humanidade terrena, a paz ou a guerra.
Terráqueos! Homens terrenos! Que vossos
corações clamem pela paz!
Humanidade, pedi perdão por vossas faltas.
Humanidade, não venhais novamente a
escolher Barrabás, pois se assim o fizer, estareis
libertando as Bestas do Apocalipse.
E concluiu: Um só povo, sem limites, sem
fronteiras. Assim haverá de ser constituída a
humanidade fraterna do futuro.”
Nefertiti
Rainha no Antigo Egito
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01. O caminho do auxílio
– Salve Guerreiros da Luz!
– Sede benvindos em nome de Deus!
– Mais uma vez estou entre vós.
– É o Irmão Yury?
– Isso mesmo. Vim esclarecer algumas questões. Sou eu mesmo que
me encontro entre vós neste momento.
– Nossa alegria é imensa. Faz algum tempo que não éramos
agraciados com vossa presença amiga. Estávamos com saudades!
– A outras tarefas me dediquei, desenvolvendo-as enquanto não me
apresentava no vosso meio; porém, guardai a certeza de que, pela força do
pensamento, trazia-vos comigo.
– Graças ao PAI! Ficamos muito felizes por isso!
– Vossa humanidade descrente vem caindo em armadilhas, na tentativa
de desmoralizar a consciência extraterrestre que existe presente no planeta.
É importante para todos os grupos que trabalham sob a orientação do nosso
Comandante Ashtar Sheram, esclarecer e divulgar, não permitindo que idéias
errôneas se instalem e se disseminem nos corações daqueles que ainda estão
a caminho da compreensão e entendimento da fraternidade que existe entre
os habitantes do Universo. As tentativas nascem dos corações endurecidos,
com objetivo de denegrir a missão que ora desempenhamos no meio de
vossa humanidade. É certo que nascem antes nos corações trevosos,
distanciados da Luz, desejosos de insuflarem o medo e a discórdia, induzindo
os homens desavisados a forjarem provas de uma possível passagem de
seres extraterrestres negativos para o vosso planeta. Não há fundamentos
nessa assertiva, pois há muito os Portais da Terra estão fechados para os
intrusos de qualquer categoria. Não permiti que isso prossiga. Cabe a vós,
Mensageiros da Luz, esclarecer os incautos e fortalecer a fé nos fracos. A
ordem é perseverar, apesar das tentativas que são feitas para derrubar a
idéia da fraternidade, do amor e do servir que estamos tentando implantar,
para facilitar a esta própria humanidade passar pelos cataclismos de ordem
natural, que a Terra enfrentará muito em breve.
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É preciso receber-nos em vossos corações para que possamos ajudarvos. Esta é a condição primordial.
Sem Luz, por mais amor que tenhamos a cada um de vós, nada
poderemos fazer, pois se nos evitarem, nosso plano de ação não vos atingirá.
Se em vossos corações não houver uma única centelha, pequenina que seja,
mas que sirva para abrirmos o caminho do auxilio, nosso plano não funcionará.
– A irmã deseja perguntar alguma coisa?
– Gostaríamos de saber, se possível, sobre os acontecimentos
futuros em relação à época mesmo sem precisar datas. Será que a fase
mais grave, de tudo o que venha a ocorrer, se dará no 2o. semestre de
1999?
(Obs.: Perdemos por falha no gravador, muitas palavras, antes do que
escrevemos a seguir)
– ... as vibrações pesadas, negativas como chamais, que vibram
intensamente nestes locais de aglomerações humanas, como nos presídios,
penitenciárias, instituições de recuperação de crianças e adolescentes, elas
vos darão os sinais. Estes locais explodirão como verdadeiras bombas. Ondas
de violência e dor se espalharão, de maneira incontrolável, para vossa
sociedade. Estejais, pois, atentos para este sinal.
– Irmão, já estamos vivendo este tempo. Há, diariamente, rebeliões
em penitenciárias ou casas de detenção. Por outro lado, os assassinatos
isolados ou coletivos, vícios de toda espécie, paixões violentas e trabalhos
pesados de magia negra, deixam trajetória de dor, desespero e revolta
em proporção gigantesca. Creio, por tudo isso, que a passagem do Astro
Intruso ou Higienizador está muito próxima. Que dizeis?
– Com todo respeito às vossas considerações que são muito atentas à
realidade do vosso mundo, eu vos afirmo, com a autoridade que me foi
concedida, que, o que viveis hoje neste planeta, ainda é o início. Não mais
se conterão essas almas violentas dentro dos cárceres. Vossas polícias não
terão sobre elas o poder de controle. Estarão entre vós, em sua maioria, no
dia a dia e estarão espalhadas sobre a superfície da Terra, como animais em
busca de suas presas. Hoje, já convivem convosco, porém, ainda precisam
disfarçar-se, todavia, naquele momento do qual falamos será chegada a hora
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da separação do joio do trigo. No momento citado não mais será suportável
a convivência entre seres de tão diversas vibrações. É a hora de atuarmos. É
a hora em que interviremos. É a Hora do Resgate!... Hora em que nos faremos
presentes fisicamente, da maneira que nos for possível, para alcançarmos
todo aquele que puder ser resgatado. Neste momento, meus irmãos, não vos
preocupeis, não turveis vossos corações pelo medo, por apego e dúvidas,
pois não haverá tempo para solucioná-los. Haverá tempo, sim, apenas para
resgatar aqueles que puderem ser resgatados.
O momento é grave e de muita seriedade, portanto, cabe esclarecer a
todos, acreditem ou não acreditem, para depois não alegarem que não foram
avisados, que no momento preciso, estejam com os corações preparados
para receber-nos.
Tudo será rápido!...
Fiquem na Paz de Deus.
Yury
Comandante do Planeta Patrulha e
Comandante das Tropas de Resgate Planetário 03/10/1997
02. Nada ficará como era antes
Aproxima-se da Terra tremenda onda de horror.
Pavor e desespero espalhar-se-ão entre os homens. Nada ficará como
era antes.
Ondas e bombas de violência explodirão sobre a Terra, invadindo as
cidades.
Hordas de seres malignos, animalizados surgirão, atraídos pelo
magnetismo de Hercólubus (Planeta Intruso=Higienizador=Absinto). Sua
presença atiçará a ferocidade dos homens encarnados e estes, enlaçados pelo
ódio, pelas pesadas vibrações de seus próprios espíritos primários, serão
tragados pela sede de violência, crueldade e dor desses irmãos infelizes.
Muitos acreditarão que terá chegado o fim da existência humana na Terra.
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Os códigos de ética e respeito dos direitos humanos não mais
serão observados por indivíduos guiados pelas feras do Astral.
Terror e ódio assolarão a Terra!
Vingança atrairá vingança e o ódio atrairá ódio. Para muitos, será o inferno tão falado e temido que estão vivendo. Todavia, o discípulo observador
das Leis do Mestre Jesus sabe que pouco faltará para o início de uma Nova
Era. Eles estarão mergulhados na Luz Divina de Sua Proteção e nela
permanecerão ligados, segundo sua própria vontade, bem como a escolha de
vibração à qual desejarem pertencer.
Que vossa confiança nos desígnios do PAI jamais esmoreça, mesmo
diante das atrocidades mais primitivas.
Lembrai-vos, eternamente, que a matéria é depositária de dores e
sofrimentos que enxáguam o espírito, limpando de suas impurezas.
Quando em vossas mentes tornar-se impossível suportardes a dor que
se alastrará a vossa volta, retornai a Casa do PAI, que é vosso próprio coração,
e entregai a vossa vida a Deus e tudo mais se tornará claro e vivo a vossa volta.
A compreensão, o entendimento só virão após os acontecimentos. Durante o período em que estiverdes mergulhados na dor e no sofrimento atrozes,
que varrerão a superfície do planeta Terra, mantenhais ligada a vossa mente ao
Senhor dos Universos e ELE vos auxiliará na travessia.
Lembrai sempre de estender também a vossa mão em direção aos que
estão em torno de vós, não importando que este seja vosso irmão consangüíneo,
parente, amigo íntimo ou outra pessoa qualquer; auxiliai sem olhar a quem.
Certamente, alguém estará sendo guiado a socorrer os vossos entes queridos.
Esforçai-vos, não para compreender o que se passará, porém
direcionai vossa energia no sentido de persistirdes na vibração altíssima
da fé, da confiança, da coragem e da caridade.
Amar, sempre.
Trabalhai tanto quanto necessário.
Vibrações ao Alto.
Yury
Comandante do Planeta Patrulha e
Comandante das Tropas de Resgate Planetário
Mensagem recebida 28/09/98
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CAPÍTULO 14

Aurora de Novos Tempos

“Buscais na Terra tantos valores, enquanto o
amor vos é indicado como único capaz de vos
acalentar as almas sofridas.
Em verdade, o amor encerra todas as demais
virtudes, pois converge os benefícios em elevadas
freqüências de valores.
Beneplácito da alma, o amor tudo pode e a
ele todas as vontades são cumpridas.
É em vós a presença viva de Deus Pai.
Sois benditas criaturas! Somos d’Ele, uma
parte individualizada e voltamos a Ele na unidade
do amor fraterno, que os Mensageiros da Luz
nos enviam.”
Ariadne
Ser de Vênus
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01. Eu sou a Vida, adentreis seguros as portas das revelações mais
sublimes
Irmãos amados.
Estive entre vós, ofertando-vos a Luz do Amor transformador, no
entanto, não fostes capazes de Me reconhecer.
Encontro-Me permanentemente situado em todas as partes deste
planeta, regando do mesmo Amor Sublime vossas almas transviadas e ainda
assim não Me reconheceis.
Trafegam alucinados, em meio a modificações que rapidamente
transfiguram aquele que foi o cenário erigido para desempenhardes vosso
papel de redimidos e, no entanto, desfiguram-lhes os traços sublimes e retiramlhes as forças vitais. Mais uma vez desconheceis a infalibilidade das leis que
regem o Universo e que vos lançarão no escuro escaninho de vossas
consciências entorpecidas e estéreis.
Essa ou aquela crença que tendes, não é suficiente para fazer-vos
despertar. Sede, portanto, corajosos. Abandonai tudo aquilo que de nada
vos serve. Será peso inútil a vos limitar a viagem de volta à Casa do Pai.
Conservai-vos atentos a tudo quanto possa auxiliar-vos na ascese
angélica. Fostes para isso criados e ao Pai pertence vossa Chama Divina e
para Ele, inexoravelmente caminhais.
Chamo-vos ao Meu convívio. Vindes ter Comigo e em brancas nuvens
vos farei viajar e vislumbrar a tempestade que se forja com a insensatez
humana.
Ao final dessa viagem, conservareis presentes as Minhas palavras, pois
vos falo ao coração. Sede mansos e amai-vos, pois só assim encontrareis o
caminho perdido de vossa evolução.
Eu Sou o Caminho, trilhai por Mim e encontrareis a paz.
Eu Sou a Verdade, mergulhai em Minha presença e encontrareis as
respostas que buscais.
Eu Sou a Vida, adentreis seguros as portas das revelações mais sublimes e notareis que em toda parte a vida expande-se em feixes de pura luz.
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Ninguém vai ao Pai senão por Mim. Estou em sua trajetória, se ao Alto
desejais lançar-vos, pela escada do Amor Crístico.
Rendei-vos e dai graças ao Mais Alto, pois que comando um exército
de vossos irmãos denominados por vós intras e extraterrenos, considerados
por Nós filhos, irmãos amados, tanto quanto o sois e no momento mais carentes
de auxilio, Eles vos estendem as mãos prestimosas. Alcançai a oferta generosa
e encontrareis nela o impulso renovador de que necessitais:
Amor, sublime caminho para redenção das criaturas.
Amai-vos irmãos, amai-vos.
Sananda
02. O Grande Avatar não foi reconhecido pelo povo da época
Cada um absorve e aproveita a oportunidade dentro de suas limitações,
mas todos recebem a chance de ter contato com o Iluminado Ser e
transformarem-se. E assim ocorreu.
Enquanto o Magnânimo percorre as ruas e Seu Hálito Divino distribui
curas e esclarecimentos, todos que são tocados e comungam de Suas Idéias
reafirmam as promessas de mudanças. Mas, ao chegar o final trágico do
Gólgota, muitos se decepcionam e rebelam-se contra as Forças Divinas,
permanecendo atordoados no caos. Pobres almas, tinham em mente um final
de glórias efêmeras para o Divino Mestre e Seus discípulos.
A passos lentos, caminha a humanidade.
Demora-se no contemplar a si mesma. Perde oportunidades de reajuste
com a Lei e continua sempre em novo ciclo encarnatório para árduo
burilamento, até que nova oportunidade surja e liberte-o da inferioridade.
O carma negativo adquirido pelo povo do lugar, devido ao assassinato
de Jesus não aconteceu no sentido de causa e efeito. Jesus perdoou suas
ovelhas imprevidentes. Contudo, a consciência de todas as criaturas que com
Ele trilharam os mesmos caminhos, ficara marcada como se fora por ferro
em brasa.
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Remorso, arrependimento e dor através dos séculos, por haverem
dificultado os Seus Passos, colocando imensos blocos de ódio, vingança,
vaidade e orgulho, disputa e morte.
A consciência em chamas acusa as criaturas por não terem reconhecido
o Grande Avatar e com Ele percorrido a senda. Não haverem se submetido
ao Seu jugo manso.
Roma permanece invicta, até que o orgulho, a decadência moral, a
dominação e a escravização de outros povos provoca-lhes a queda
extemporânea que conheceis.
03. Jesus é a Energia Máxima de Deus descida ao Mundo
A humanidade continua displicente sobre seu próprio progresso.
Os espíritos revezam-se nos dois planos de vida, ora na carne, ora no
astral, mas recusam-se a despertar a consciência e enxergar que o Pai Único
é o Elo que liga todas as criaturas como irmãs e Suas Leis são o caminho
único para libertação.
As criaturas permanecem no desequilíbrio e na dor, na ilusão da mágica
evolucionista do menor esforço.
Jesus é o Caminho, a Verdade, a Vida e somente seguindo Seus passos
de amor, perdão, trabalho fraterno e desinteressado conseguirão alçar o vôo
da libertação, encerrando o ciclo das reencarnações dolorosas.
Jesus é a Energia Máxima de Deus descida ao Mundo.
Todos os espíritos da Terra, existentes nos mais diversos planos, foram tocados por Sua Luz benfazeja, sem ao menos O terem conhecido.
Sua energia poderosa detonou vários processos de despertamento de
consciências adormecidas nos subplanos abismais.
Sua energia fundiu-se com a energia da Terra transfigurando-O .
Jesus na Terra é o Marco Libertador das almas decaídas.
Sempre há uma civilização em evidência na historia de vossa humanidade.
Se esta ou aquela raça possui maior desenvolvimento que as demais, deveria,
pelo Planejamento Maior, ajudar as mais fracas, amparando-as no
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reajustamento cármico de cada uma. Se tomba, é pelo excesso de orgulho,
tornando-se algoz de outros irmãos e vítima de si mesma.
Um só povo, uma só nação, uma só raça, vislumbrai, mentalizai
fortemente e vereis plasmado em realidade a Nova Terra da Paz.
04. Hoje labutamos em Seu Nome
Quantas dissensões vivemos, nós mesmos, naqueles tempos!...
Duramente aprendemos e se não foi mais duro, foi porque o Amor
Sublime nos redimiu dos equívocos infantis e a Ele entregamos nossas
vidas.
Vindes, também vós, Irmãos, para ao lado d´Ele empreenderdes
vossa jornada de redenção. Trabalhando, livrar-vos-ei do peso dos erros
e um dia libertos renderão graças por Sua Luz purificadora e libertadora.
Hoje, labutamos em Seu nome, certos de Sua Presença Superior.
Paz, sempre.
Mateus
05. Somente n’Ele reside a salvação
Arrependei-vos, torpes criaturas, de lutar inutilmente contra as
verdades eternas.
Só há um Mestre e seu nome é Jesus.
Só há uma Fonte de Vida e Ela é Seu Coração Amoroso.
Renegai a escuridão e avançai corajosos aos páramos de luz.
Aquietai vossas almas infelizes e reconhecei que somente n´Ele reside vossa salvação.
Assim é, assim será.
João Batista
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06. Tudo passa sobre a Terra. De verdadeiro, permanecerá a Luz de
um Novo Tempo
Vi chegar enorme águia que, ao pousar, tomou a forma do insigne
Comandante Ashtar Sheram, só que na roupagem do Arcanjo Miguel.
Trazia nas mãos imensa espada de luz que mais parecia uma lança
daqueles combates medievais.
Em frente a ele, vários Trabalhadores da Luz, de todas as partes
do mundo. Ele começou a falar. Falava a todos, mas a cada grupo em
particular, numa comunicação que parecia ser uma transmissão simultânea.
Em determinado momento de sua fala, apareceram em nossas mãos novas espadas, maiores e mais luminosas do que as habitualmente utilizadas
em nossos combates.
O que ele falava:
Paz em todos os quadrantes!
Paz também em vossos corações!
Amados, o inevitável aproxima-se rapidamente.
Destemidos, chegastes até este ponto da jornada, guerreando
bravamente. Enquanto lutavam, tomavam lições de estratégia, disfarces
e combates com os mais capacitados Instrutores Espirituais.
Enquanto aprendiam, viram amolecer as duras crostas das
imperfeições, que cobriam vossas virtudes naturais, bela herança de vossa
ascendência paterna.
Agora estais preparados para nova etapa de trabalho. Novas provas
se interporão entre vós e vossa tarefa e sereis chamados a todo instante,
de forma imprevisível, a dar testemunho da modificação processada ao
longo de vossa preparação. Convosco seguem a Marca do Cristo, o
Amor de todos nós e a certeza da vitória.
Enfrentai galhardamente cada inimigo que vos assaltar
individualmente. Sem piedade, desferi o golpe certeiro da compaixão
sobre seus corações endurecidos. É a única chance que têm de
despertarem.
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E quando vos chamar o dever, no enfrentamento cristão da Besta
do Apocalipse que vive na Terra, avançai corajosos sempre em frente,
certos de que estamos convosco.
Que vossas mãos sustentem com simplicidade, humildade e amor,
a Espada de Luz que recebeis hoje. Ela guarda o brilho conquistado nas
inúmeras batalhas pessoais que vindes travando e será acrescida da
luminosidade irradiada pelas conquistas vindouras.
Desapego, humildade, perdão e amor ao próximo serão os
passaportes da vitória que se aproxima.
Enxugai as lágrimas e jamais vos deixeis abater. De tudo que se
passa sobre a Terra, de verdadeiro permanecerá a luz de um “Novo
Tempo”, em que a dor de hoje será apenas uma lembrança do passado
de ignorância e escuridão.
Paz convosco!
Ashtar Sheram,
Comandante das Tropas Estelares a Serviço na Terra
da Transição Planetária
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CAPÍTULO 15

Projeções do Futuro

“ Tantos clamores por auxilio resultaram no
Plano Maior de Resgate e Socorro Planetário.
Recebei do que em breve serão vossos
destinos e iniciai a construção de um futuro mais
feliz.”
Rama Schaim
193

01. Embora invisíveis aos vossos olhos materiais, estamos presentes
Vossa saudade inexplicável e que por vezes vos invade, arrebatando o
pensamento para tempos longínquos, significa que vossos espíritos já nos
podem perceber e recordar as origens.
Estamos presentes e, embora invisíveis aos vossos olhos materiais,
permaneceremos convosco até o fim. Tudo que puder ser feito por vós,
auxiliando na travessia dolorosa, o faremos.
Da mesma forma, devereis com a mesma dedicação resistir aos apelos
dos sentimentos inferiores. Resistir, apressando-se em interpor:
Ao medo, a coragem.
Ao desespero, a calma.
À tristeza, a alegria.
Ao desânimo, a esperança e o trabalho edificante.
À saudade, a certeza inabalável do reencontro feliz após a passagem
turbulenta.
Nós vos saudamos em nome da Luz!
Comandante Ashtar Sheram
02. Num futuro sem data
Ao iniciarmos a concentração, minha mente foi conduzida para o futuro. Vi-me chegando no GESJ e vi uma companheira fazendo uma palestra.
A casa estava muito cheia, não havia nenhuma cadeira vazia e as pessoas
ouviam atentamente.
Depois de algum tempo, um homem sentado à direita levantou e
perguntou: Por que ninguém (referia-se ao governo ou igrejas) nos avisou
antes que isso tudo aconteceria?
Uma companheira do Grupo então respondeu que há décadas essas
mensagens vêm sendo divulgadas entre os humanos, mas que poucos lhes
deram crédito.
Em seguida, outra pergunta veio do lado esquerdo. Uma mulher
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levantou-se e, com uma criança no colo, disse: e nossos filhos, o que será
deles em meio ao caos? Ao que a companheira pacientemente explicava,
repetindo as mensagens que vêm sendo divulgadas em nossa Casa há tempos.
Lá de trás veio nova pergunta, novamente um homem queria saber:
quando será o fim de tudo?
Depois, meu olhar foi direcionado para as ruas da cidade de Vitória.
Enquanto aquele grupo no centro ouvia as explicações, buscando lenitivo
para suas dores, a violência corria solta nas ruas da cidade. Parecia que
gangues e vândalos tinham tomado as ruas. O cenário era desolador. Pessoas
assustadas recusavam-se a sair de casa, somente o fazendo em casos de
extrema necessidade. O medo e a violência dominam.
Tentei saber que ano estava vendo, mas não me foi permitido conhecer
tal data. Alguém disse que Margarida já não estava entre nós.
Agora, a visão retornou para o GESJ. Parece que o tempo adiantou
mais ainda. Dessa vez, a Casa estava super lotada, pessoas sentavam no
chão e havia também muitas delas de pé.
Lá embaixo também havia grande número de pessoas. Estas, muito
agitadas, não tinham condições de assistir a nenhuma palestra e eram atendidas
praticamente em particular. Outras irmãs organizavam esse atendimento e
ofereciam água para as pessoas, conversavam no sentido de acalmá-las para
receberem ajuda do Alto. Muitas pessoas estavam em atitude de desespero.
Talvez pelo aumento no número de pessoas e também o estado de
aflição destas, havia uma grande agitação no ar. Tudo estava sob controle,
porém o ambiente perdera as características de serenidade e calma que lhe
marcam hoje.
As pessoas não conseguiam se controlar, em muitos casos o desespero,
o medo e a aflição tomavam a maioria, gerando um clima de perigo iminente,
assim como uma multidão prestes a entrar em carreira precipitada, como o
estouro de uma boiada.
Foi então que vi chegar no astral, Margarida, vestida de corpo inteiro
com sua armadura prateada, deixando a mostra somente a cabeça. Sua
aparência ainda era a de sua última encarnação, mas apresentava-se agora
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bem jovem e seu cabelo estava cortado bem curtinho, deixando a mostra seu
rosto de traços firmes e revelando a forte personalidade.
De espada na mão, ela parou e ficou observando a movimentação na
casa por um tempo, depois ergueu a espada, proferiu palavras que não pude
compreender em tom alto e forte e de sua mão e boca saiu uma onda magnética
que exerceu forte impacto sobre os encarnados que estavam no limite da
agitação. Sem compreender por que, eles se sentiram forçados a sentaremse, acalmarem-se. Foi como se estivessem contidos por mãos invisíveis.
03. Não mais haverá uma consciência a vos comandar
Irmãs, a projeção mostrada a vós representa lição de preparo e esforço
para alcançardes as condições de servas da Seara de Jesus.
No momento certo, sereis, cada uma de vós, convidadas pelos
acontecimentos imperativos a agirem, conforme vos chame a consciência.
Não mais haverá uma consciência a vos comandar e conduzir o trabalho
como vos habituastes. Serão vossas consciências, unidas entre si e a nós,
que haverão de servir aos Desígnios Maiores, amparando, divulgando,
orientando e assistindo aqueles que não se prepararam para o enfrentamento
das horas amargas. (Refere-se a volta de Margarida para o plano espiritual)
Individualmente, vindes em treinamento intensivo para aquela hora. As
lides cotidianas e os acontecimentos que vos alcançam a existência física
foram e são selecionados no sentido de exigir de vós o afloramento das forças
contidas no âmago de vossas almas, mas que precisam vir a tona e serem
colocadas em movimento na Seara do Mestre Maior.
Todos vós, acompanhados de perto, encontram-se aos cuidados de
Mestres Superiores, dedicados ao trabalho de colocar-vos nas condições
necessárias para tal tarefa.
Tendes fé e humildade.
Sede perseverantes no propósito do progresso e dedicados no labor
ao próximo. Nada vos faltará, pois a muitos haveremos de auxiliar. É nossa
tarefa Cristã. Quantos mais despreparados houver, tantos mais haveremos
de preparar, no esforço fraterno de conduzir o maior número possível de
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irmãos aos planetas intermediários de recepção, evitando-se o degredo em
massa da população terrena.
Deus vos ilumine os passos!
Jesus vos inunde o coração de amor!
Ramatis vos fortaleça a vontade e coragem!
Convosco estarei, mantendo a Unidade da Egrégora da Casa,
constituída da força e energia mental da guerreira Margarida.
Assim estive, assim estarei, até que tudo seja cumprido.
Paz entre vós!
Shama Hare
04. Tempos mais difíceis ainda virão
Vejo o GESJ num tempo futuro. Havia muita gente ali. Alguns grupos,
divididos em salas com cadeiras e também sentados no chão, recebendo
orientações. Senti que havia muito medo no ar, pois as pessoas estavam
assustadas, desequilibradas.
A sala de Tratamento Espiritual estava fechada. No ambiente específico
para trabalho de desobsessão, a mesa estava incompleta, pois a cabeceira
estava vazia. Naquela cadeira sentava-se a dirigente que, na época, já havia
falecido. As consultas mediúnicas estavam suspensas, pois o número de
consulentes superava a nossa capacidade de atendimento e o problema era
geral: medo dos acontecimentos.
O trabalho realizado na sala de desobsessão constava apenas daqueles
itens pré-estabelecidos pela Casa, atendendo ao apelo da Equipe Espiritual,
para desafogamento do astral.
No plano astral do Grupo, o número de espíritos desequilibrados era
muito superior ao número de encarnados nas mesmas condições que ali
chegavam e os trabalhadores prestativos atendiam a todos, nos dois planos
de vida.
No físico, realizávamos sessões mediúnicas todos os dias da semana,
em benefício da coletividade.
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Depois, voltando ao momento que vivemos, vi D. Margarida sendo
atendida pelos médicos de Órion. Eles trabalhavam no sentido de acoplamento
ou alinhamento dos demais corpos, para equilíbrio do corpo físico que se
encontra doente. Apenas o corpo mental superior permanecia afastado,
ajudando os médicos naquela tarefa fora do comum.
O Canal
Obs: Os itens pré-estabelecidos pela Casa para visita da nossa Equipe
Espiritual Socorrista constam do seguinte: Reformatórios, Casas de Detenção,
Penitenciárias, Favelas, Reservas Indígenas, Escolas, Hospitais, África, Áreas
de Conflito e Catástrofes em geral.
05. A Hora do Resgate será muito rápida
O Abrigo Servos de Jesus (ASJ) está sendo preparado para receber e
abrigar muitas pessoas naqueles dias após a escuridão. Também para socorrer
e conduzir aqueles que merecerem ir para mundo subterrâneo.
O ASJ é “Portal de Acesso”, não somente para alguns socorridos nas
Cidades Intraterrenas, mas é Portal de Acesso também para Naves Resgate.
Não apenas aqueles aqui abrigados serão conduzidos ao mundo
intraterreno, mas também alguns grupos de sobreviventes serão trazidos por
seus Guias e Instrutores Espirituais para que possam transpor os portais do
socorro, antes do final.
A Hora do Resgate será muito rápida. Para a materialização das Naves
Extraterrestres na Terra serão usados “portais” como este do ASJ. Tudo já
está planejado minuciosamente. Não haverá erros ou desacertos por parte
dos Superiores.
Que cada um defina o quanto antes a sua posição de direitista ou
esquerdista do Cristo, pois tudo será muito rápido e não haverá tempo para
mudança vibratória repentina.
Tivestes mais tempo que o necessário para vos posicionar como Cristãos
sinceros e definir a faixa vibratória compatível com vossa escolha.
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Os avisos têm sido muitos, porém vossa inércia e insensatez vos
impedem de enxerga-los e vosso orgulho e rebeldia vos impedem de agir em
benefício próprio.
Aqueles que na dúvida se encontram, experimentem praticar o
Evangelho de Jesus e saberão que atitude tomar, que caminho percorrer.
Acordai irmãos, o tempo finda-se.
A escolha é vossa. De nossa parte, aqui estamos e içaremos aqueles
que merecerem.
Comando Órion
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CAPÍTULO 16

Conclusão

Sede mansos quando encontrardes
obstáculos, pois se a Fé não puder removê-los,
nada mais o fará e se o Amor não puder
transformá-los, ninguém mais o conseguirá.
Aplicai-vos na prática do Bem, pois não há
violência maior do que negar a um irmão o mesmo
direito de viver e ser feliz.
Estendei as mãos, aliviando o fardo daquelas
que o possuem.
Acolhei amorosamente aqueles que choram,
enxugando suas lagrimas. Assim, estareis
construindo a paz tão desejada.
Gandhi
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01. Nenhuma força manifesta neste planeta encontra-se desprovida
de acompanhamento, medição e controle
Em eras remotas, quando as criaturas humanas ainda não habitavam
este planeta, houve um esforço coletivo de Seres Superiores para prepararvos uma nova morada.
Chegaram aqui e encontraram inóspitas condições. Um planeta ainda
em formação, onde todo o trabalho de colonização encontrava-se por fazer.
Segundo os ditames elevados do Amor Universal, abnegados
trabalhadores, denominados Jardineiros do Espaço, trabalharam
dedicadamente, transformando a hostilidade natural do ar, da água e da terra
em condições convenientes para a manifestação das primeiras formas de
vida material.
Caminhavam livres sobre a superfície da Terra buscando os melhores
pontos, os mais propícios à transformação necessária e esperada pelo Alto.
Após a descida dos primeiros raios de vida manifestada no plano físico,
sua própria atividade deu inicio à transformação fazendo com que o processo
de colonização planetária fosse acelerado.
Após um período de acompanhamento e cuidados minuciosos, os
irmãos trabalhadores do espaço retiraram-se, deixando-vos aos cuidados
de equipes aqui existentes e preparadas para dar prosseguimento ao Projeto
Terra.
No tempo que se seguiu, as formas de vida surgidas inicialmente
evoluíram conforme o planejado em seu aspecto material, entretanto, em seu
aspecto de elevação vibratória, as formas de vida surgidas na Terra diferiram
enormemente.
Não apenas os seres humanos, como também os seres animais em
especial, tomaram conformações e comportamentos distintos daqueles
inicialmente programados. A explicação para isso é que o instinto também
sofre atuação das forças magnéticas que envolvem e atuam sobre os seres.
Em muitos, a ferocidade poderia ter sido atenuada, se as condições do
magnetismo do planeta houvessem evoluído de acordo com o programa e,
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certamente, assim teria ocorrido, caso a miscigenação de raças planetárias
distintas não houvesse modificado o teor vibratório do planeta.
Em outros mundos, onde os Jardineiros do Espaço igualmente labutam
buscando as condições propícias e atuando na transformação da matéria
bruta nos diversos planos, a diversificação é homogênea e, conseqüentemente,
a linha evolutiva avança sem distorções maiores ou desvios do caminho
inicialmente traçado.
Em vosso orbe, a diferença moral entre as raças deveria ter favorecido
na complexa recuperação dos exilados, no sentido de que não voltassem a
rebeldia, recuperando-se através do estado de mansuetude, conformação e
aceitação da realidade que lhes cabia. Nesse caso, haveriam de ter evoluído
não apenas fisicamente, mas igualmente avançado em evolução moral,
emocional e conseqüentemente espiritual.
Durante toda a fase prévia para manifestação das primeiras formas de
vida e após sua expressão na matéria até os dias de hoje, vossos complexos
sistemas de intercâmbio dos planos imateriais, materiais, individuais, coletivos
e planetários, são minuciosamente acompanhados, aumentando-se sempre
mais a complexa rede de desenvolvimento desta humanidade.
Como não poderia deixar de ser, o orbe encontra-se, há milênios e até
os dias de hoje, cercado de valorosos Espíritos Superiores em inteligência e
moral, cuja evolução já alcançou estágios de um “Trabalhador da Luz”.
Também recebeu equipamentos avançados que, em sua maioria, vossas
mentes são incapazes de concebê-los.
Todos os seres e máquinas destinam-se a fazer cumprir os desígnios
do Pai. Lei regada por Amor Sublime e Puro.
Nós vos revelamos isto para compreenderdes que nenhuma força
manifesta neste planeta encontra-se desprovida de acompanhamento,
medição e controle.
Até mesmo os mais rebeldes e endividados corações têm a lhes cuidar
da alma confusa e empobrecida, forte aparato angélico, para cercear-lhes o
campo de atuação e influência; se é assim com aqueles ainda mergulhados
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nas trevas da ignorância, como haveria de ser para os que, por sua própria
vontade, desejam renovar-se?
Irmãos, fantasiosa é a mente que, mesmo encontrando a confirmação
da própria consciência, renega a realidade em nome das convenções vazias e
frágeis de uma sociedade hipócrita, incoerente e imoral.
Fantasiosas são suas organizações governamentais que se reúnem em
torno da enganação coletiva e exercitam dentro da forma mais vil o poder e
a dominação.
Fantasiosos são os valores superficiais de vossas instituições que lideram
a formação de vossos grupos familiares e sociais, que não passam de finíssima
casca a cobrir o vazio de um corpo que vive por breve tempo e em pó se
desfaz após esse curto período.
Fantasiosos são ainda os conceitos de amor, paz e alegria, que
desesperadamente buscam em frenesi enlouquecido, que só vêm destruindo
milênios de trabalho amoroso e dedicado na esfera de vosso psiquismo.
Deixando de lado a fantasia atordoadora que vos cerca, havereis de
encontrar a realidade dura, porém passível de transformação. Havereis ainda
de encontrar muitas mãos amigas, que de todas as formas encontram-se
dispostas a vos orientar e apoiar, na construção de uma realidade mais feliz,
de uma felicidade constituída das mais elevadas e puras vibrações hauridas
dos verdadeiros emblemas de amor e da sabedoria universais.
Despertai e vinde ao encontro da Luz.
Vosso tempo se finda e não há fantasias no que afirmamos. Basta que
olheis ao redor e livres da influência do medo e do orgulho vosso e de outros,
notareis a veracidade do que afirmamos. Aguardam-vos os páramos celestiais
banhados em luz, a refulgir doçura e equilíbrio entre todas as coisas.
Pais e mães! Sois responsáveis não apenas por vosso despertamento,
mas também pela incumbência singela de fazer despertar vossos filhos.
Escolhestes que assim fosse e Ele afirmou: “Assim será”.
Ficai na Paz dos Mestres e refleti sobre nossas palavras.
Ysh-Wam
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02. São livres os que não se dobram diante da matéria
Prezados irmãos da Terra.
Em socorro viemos.
Em missão de resgate ficaremos.
A paz vos trazemos.
Somos fortes, bravos guerreiros.
Andamos pelo espaço e certeiros,
adentramos onde queremos.
Já fomos assim como vós.
Sofremos, lutamos a sós,
até que, feridos, soubemos
aceitar a ajuda, o amparo, o resgate.
Hoje, refeitos, bem-feitos,
felizes que somos,
vertemos em labor para convosco, nosso amor.
E a todos vós abrimos nossas naves, nossas mãos e nossos corações.
Guerreiros terrenos vossas espadas, erguei.
Enfrentai vossos inimigos.
Derrotai a fera súcubo, libertai-vos de seu jugo.
São livres aqueles que não se dobram diante da matéria.
São livres aqueles, que tendo tudo, não se apegam a ela.
Não tenhais medo, apenas rendei-vos ao Amor do Cristo e tudo mais
virá por acréscimo de Misericórdia do Pai Amantíssimo.
Salve Jesus, o Mestre da Luz
Um extraterrestre
Em 01/05/2004
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Que todos possam ter acesso à Fonte
Inesquecível de Amor para compreender o que
virá.
Já sabeis que muitos não poderão
compreender-vos. Não julgueis, ainda não
podem alcançar os frutos mais altos da “arvore
da vida”.
Dedicai-vos em espalhar sementes preciosas
e aguardai que os corações libertos dos apegos
às formas se abram e façam sua luz brilhar.
Estamos presentes no amparo e
fortalecimento de vossas almas para enfrentardes
as dificuldades. Sabemos que são muitas e não
haveria de ser diferente, pois que é chegada a
hora do Confronto Final, da Luz contra as
Trevas.
Comandante Yury
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MUITO POUCO OU QUASE NADA
Esta obra apresenta uma mensagem que é desconhecida pela maioria
dos habitantes da Terra, inclusive Brasil.
Não conhecemos trabalhos que abordem este tema de maneira clara
e abrangente, para indicarmos como fontes de informação.
Muito pouco conseguimos, mas, como os seres humanos não se
encontram todos no mesmo patamar evolutivo, o que para uns é absurdo,
insensatez, loucura, fantasia, temos certeza que para outros é dádiva celeste,
que esperavam há tempos, de mãos estendidas para o Alto.
São raros, mas existem.
Quando no meu tempo de ginásio, início da década de 1940, os
livros de Física daquela época ainda diziam que o átomo era indivisível. Hoje,
já o dividiram tanto, que puseram a vida, não somente a nossa, mas de todo
o planeta, em risco de desagregação. Não fosse a intervenção dos
Extraterrestres evoluídos, com a ajuda dos Intraterrestres, e nós: “já éramos”!
O que hoje achamos impossível, absurdo, daqui a alguns anos tornarse-á realidade inconteste, corriqueira. Assim aconteceu com as grandes
invenções que tanto beneficiaram a humanidade.
Os grandes inventores foram tidos como loucos, sendo discriminados
e execrados pela sociedade e os cientistas da sua época. Atualmente, navio,
avião, celular, automóvel, rádio, televisão, computadores e inúmeros outros
inventos e descobertas que nos proporcionam conforto e entretenimento, em
algum instante seus inventores passaram por momentos cruciais.
Oferecemos o quase nada que conseguimos lembrar. Talvez lance
um pouco mais de luz numa trajetória tão desconhecida.
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Nota: Os leitores encontrarão nas obras citadas apenas trechos
convincentes, mais ou menos longos, sobre os vários assuntos abordados
nos dois volumes, porém eles serão como pequenas peças de encaixe que
depois de colocadas se ajustam perfeitamente.
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