DISCURSOS DE SAINT GERMAIN

DEDICATÓRIA
Reverentemente, saudamos o Bem-Amado Mestre Ascensionado SAINT
GERMAIN, atual ocupante do cargo de Chohan do 7o Raio, que predominará e se
estenderá ATÉ O FINAL DA Era de Aquário. Em Seu “Serviço Prestado” na grande
Dispensação do Sétimo Raio, SAINT GERMAIN identificou-se, retroativamente, com
o Bem-Amado Mestre Ascensionado JESUS, que teve o cargo de Chohan na Era de
Peixes, e foi o magnânimo dispensador da graça divina da FÉ em Deus.
A tônica do Bem-Amado SAINT GERMAIN é LIBERDADE. Sua ChamaGêmea ou Complemento Divino é a Bem-Amada PÓRTIA, Deusa da Oportunidade e
da Justiça.
SAINT GERMAIN também é conhecido como o Mestre do Cerimonial a que
Se dedica devotadamente, o qual tem a finalidade de harmonizar, em primeiro lugar, a
raça humana e depois alcançar, até um certo grau, os habitantes dos Reinos dos Seres
Elementais e Angélicos, bem como toda vida prisioneira, para uni-los,
conscientemente, e juntos, na bem-aventurança, ascensionarem na Luz, após terem
passado por uma rigorosa purificação, exercida pelo transmutador Fogo Violeta.
Neste singelo opúsculo apresentamos Suas maravilhosas mensagens.
Queiram os leais discípulos da PONTE PARA A LIBERDADE e seus
simpatizantes assimilar os ensinamentos que tão prodigamente são aqui oferecidos.
A PONTE PARA A LIBERDADE

O TEMPLO DO FOGO VIOLETA
O magnânimo Mestre Ascensionado SAINT GERMAIN, Chohan da Nova Era
do signo de Aquário, mantém abertos os portais de Seu Santuário e foco de Luz do
Fogo Violeta. Há séculos, o Mestre SAINT GERMAIN vem se dedicando totalmente
à Liberdade adquirindo, assim, um poderoso “momentum” desta virtude.
Seu Santuário está localizado no coração da Transilvânia, nos Montes
Cárpatos, na Romênia, e é sede de Seu “Serviço Prestado” à vida, em geral, pois em
todos os tempos sempre houve quem trabalhasse em prol da liberdade. São pessoas
que vieram com uma tarefa espiritual – impulsionar a evolução da humanidade. Em
seus corpos sutis, são atraídas ao Templo da Liberdade e lá recebem instruções e são
incentivadas a concretizar seus elevados ideais. Grandes líderes e estadistas foram
hóspedes desse Templo; muitas vezes assimilaram, inconscientemente, as vibrações
ali reinantes, levando consigo, ao seu mundo, o estímulo e as inspirações que
receberam.
Mestres e discípulos encontram-se aqui. Cada um pode mergulhar na
irradiação da Chama da Liberdade e tornar-se colaborador consciente e atuante,
enquanto leva o ideal da liberdade ao seu campo de atividade.
A irradiação da Chama, na profunda cor púrpura-rei, que se expande em todas
as direções, transpassa as regiões etéricas do Templo e acolhe todo discípulo ou
candidato, enviando-os ao mundo, após uma bênção especial. Quem deseja concentrar
sua consciência nesse sacrossanto Santuário da Liberdade, pode atrair suas vibrações,
libertando-se de qualquer problema pessoal ou coletivo. Permiti que o Mestre SAINT
GERMAIN vos cerque com amor e entusiasmo e esforçai-vos para ser como Ele.
A venerável Presença EU SOU dos Grandes Seres de Luz, que se dedicam a
auxiliar a humanidade, agradece o trabalho dos diletos discípulos que participam do
processo de total purificação e renovação. O laço de amizade com auxiliares deste e
do outro lado do véu deve estreitar-se, mais e mais, até sermos UM na Paternidade
de Deus.
Estamos rumando ao encontro deste grande acontecimento histórico de nosso
planeta. Não é em vão que vos preparamos para caminhardes, lado a lado, com os
Grandes Seres de Luz. Como um daqueles que, com grande interesse e profunda
alegria, observa a vossa evolução, Eu vos saúdo e desejo renovar e reforçar o laço
fraternal que há séculos Nos une. Que vossos corações se elevem e se animem na
bem-aventurança da Obra da Liberdade.

SEGUEM ALGUNS DISCURSOS DO BEM-AMADO MESTRE
ASCENSIONADO SAINT GERMAIN
O caminho à Luz é um processo difícil, mas não impossível. Presenciamos
vossa luta. Cada esforço é individual. O auxílio que necessitais também deve ser
individual; prazerosamente, vos damos estímulo, através de práticas espirituais,
porque constatamos que para um grande número de discípulos é difícil progredir sem
o auxílio dessas disciplinas. Não é racional sobrecarregar-vos, enquanto não houver
um acentuado progresso de vossa parte; pois, do contrário, vossa mente ficaria
confusa. Por meio da individualizada Presença EU SOU, a todos serão facultados os
exercícios que lhes forem apropriados.

Compreende-se que nem todos vós deveis levar a efeito a mesmas práticas.
Cada um escolhe aquela que está mais em concordância consigo. No entanto, é
aconselhável executar a mesma, por um tempo prolongado, antes de passar para outra.
Falo, propositadamente, da importância da DISCIPLINA. Os homens da época
atual necessitam dela. Autodomínio requer vigilância. São poucos os discípulos que,
por necessidade interior, executam seus exercícios, sem se deixarem vencer pelo
desânimo. Onde a virtude da prudência ainda não é visível, há necessidade de uma
disciplina para desenvolvê-la.
Ireis admirar-vos do resultado satisfatório de um exercício executado com
persistência. No decorrer do tempo, esses resultados fluem com facilidade e
naturalidade, no viver de cada dia, assim como se trabalha e se dorme normalmente,
tornando-se uma necessidade interna a fusão com vosso ser real.
O controle diário não deve ser negligenciado.
Amor e Bênção
SAINT GERMAIN
***
Não há possibilidade de processar-se a metamorfose de um ser materialista em
um ser espiritual e sensitivo, sem uma concentração diária em sua própria Presença
Divina EU SOU, vivificando-A e expressando-A. Por este motivo, são necessários os
EXERCÍCIOS espirituais. Em vosso mundo agitado, não podeis conseguir o auxílio
necessário para dar “meia volta” e penetrar em vosso Santo -Ser-Crístico, sem antes
criardes condições favoráveis. Existem práticas que não exigem o recolhimento ao
ambiente silencioso de vosso aposento. Essas práticas podem ser realizadas,
despercebidamente, durante uma viagem, um pequeno passeio, ou mesmo em uma
sala de espera.
O exercício praticado em ambiente próprio, no mais absoluto e imperturbável
silêncio, é, naturalmente, muito mais eficaz, para o candidato que ainda não consegue
se escudar nem se desligar do mundo que o cerca. Isso somente é possível para o
discípulo espiritualmente adiantado, porque o seu Ser Superior oscila através da
estrutura atômica do corpo físico, fazendo-o viver, constantemente, em união com o
Reino Divino.
Uma prática simples, porém importante, é a seguinte: sentai-vos eretos,
confortavelmente, sem qualquer tensão. Na postura do afrouxamento da tensão,
apresenta-se a respiração rítmica, calculada e apropriada para vós. Observai, como
espectador, a respiração e dai-vos tempo para um afrouxamento ainda maior. Ireis
sentir que vossa mente se torna mais pacífica e límpida. Vivenciai essa paz e essa
plenitude, transpassando cada célula de vosso ser. Agora é fácil envolver-vos na Luz,
vede como Ela vos circunda. Em cada respiração, senti-vos unidos com a corrente de
energia da Vida Eterna...
Agora, pensai ou dizei em cada inalação “EU”, e na exalação “SOU”. Deixai o
SOU oscilar e vibrar, tanto faz que penseis ou dizeis a palavra SOU – procurai senti-la
em cada célula de vosso corpo.
Sois vós quem deve determinar quantas vezes quereis praticar este exercício.
Ele purifica, essencialmente, os corpos do pensamento e pensamento e do sentimento.
Podeis usá-lo em todas as horas, assim como já foi explicado acima: nos passeios,
durante as horas de espera, etc.
Com Amor,
SAINT GERMAIN

***
O anseio por paz, no coração do homem, tornou-se cada vez mais insistente.
Foi objetivo da encarnação do Bem-Amado Mestre JESUS, o CRISTO, trazer a
mensagem da PAZ à humanidade. A maioria dos homens não Lhe deu atenção,
porque seria exigido de cada emanação de vida uma mudança no modo de pensar e
agir, a fim de subjugar o ego (eu-personalidade) e, para tanto, a humanidade não
estava nem está preparada, ainda hoje.
Em grande parte, a mensagem da Paz e do Amor é menosprezada,
ridicularizada e considerada “fora de moda”. As Leis Divinas que se resumem
naquelas mensagens permanecem impolutas e inalteráveis nesta época de transição.
Sua validade está presente em todo o Universo. No entanto, em seu lugar prevalecem
o pensamento materialista, o prazer mundano, a falsidade, que acompanhados pela
ambição de poder e domínio podem trazer, como conseqüência, a destruição à
humanidade e ao planeta.
O desenvolvimento progressivo desse comportamento se reflete em todos os
planos e campos de atividade do ser humano, em forma de doença, depressão, medo
de viver, catástrofe, terror, guerra, etc. A ameaça ao vosso espaço vital (inclusive à
água, terra e ar) evidencia-se, hoje em dia, com mais perceptibilidade. Essa ameaça
que a humanidade sente na flor da pele é a razão do despertar espiritual de muitos
seres humanos. O anseio de proteção, segurança e paz interior, bem como as
exigências da vida exterior, tornaram-se cada vez mais notórias. A PAZ deve ser
reconquistada custe o que custar; pois, há milênios, ela vem sendo erroneamente
interpretada, e muitas vezes foi conseguida com atos contrários à Lei do Amor. Essa
exorbitante energia conspurcada deve ficar novamente pura, conforme exige a Lei
Cósmica. Para que isso possa acontecer, indicamos o uso insistente do Fogo Violeta.
Para essa finalidade, foi erguido um Templo no mundo espiritual. Todo discípulo que,
sinceramente, deseja familiarizar-se com o uso da Transformadora Chama Violeta
receberá instruções adequadas, se persistir nesse desejo.
Aconselhamos: vinde à noite ao Templo do Fogo Violeta. Nós e os poderosos
Irmãos da Fraternidade Branca estamos prontos para ensinar-vos, incansavelmente, a
usar a purificadora Chama da Ascensão e da Liberdade. Um dia, em vossa vida,
poderá acontecer que somente tenhais uma única arma em vossas mãos: o FOGO
VIOLETA.
Abençoado é o discípulo que se conscientiza e sua Divina Presença EU SOU.
É Ela sua única proteção. AMOR é o laço inseparável que sempre Nos une a vós.
SAINT GERMAIN
***
A divisa para a Nova Era é o amor à Vida e à libertação da humanidade e da
natureza, em face das trevas provocadas pelas criações maléficas. Esta é a tarefa da
transição para uma Era melhor. Sem esta purificação, não há meio possível de a
humanidade ajustar-se à vibração ascendente. Portanto, como discípulos cônscios de
vossa responsabilidade, tendes o dever de esclarecer e ensinar todo ser humano, tanto
quanto possível, a fim de que se prepare para a Nova Era.
Vós próprios tendes o conhecimento de quanto tempo foi preciso para
chegardes a este ponto de vossa evolução. Muitos indivíduos ainda se encontram bem
atrasados em seu desenvolvimento espiritual, requerido para esta época; sabemos que

existem muitas pessoas que não estão em condições de suportar o impulso atual.
Contudo, elas também irão experimentar e perceber, em sua vida cotidiana, como é
importante livrar-se das trevas autocriadas. Ireis auxiliá-las, pois vossa verdadeira
tarefa consiste no ensino e estímulo que dais a cada pessoa que vos é encaminhada,
mesmo que nem sempre ela compreenda vossa explanação.
No Reino Interno, recebeis a disciplina e o aperfeiçoamento, para oferecer a
cada semelhante aquilo que ele necessita, no momento. Quando as pessoas chegarem
a vós com perguntas e problemas, segui com vosso ensinamento, sem qualquer
preocupação, pois ireis transmitir-lhes exatamente aquilo que lhes convém. Da
disciplina que recebeis nos Santuários de Luz – enquanto vosso corpo denso dorme –
pouquíssimas vezes tendes consciência plena; é uma colheita de eterna experiência e
aprendizagem. Sois colocados frente à frente às almas humanas que ireis encontrar na
forma física. Muitas vezes temos prestado um serviço de purificação ao discípulo,
pois é Nosso desejo, tanto quanto possível, livrá-los de seus pesados fardos. Contudo,
ainda existem energias mal qualificadas aderidas a vós, que devem ser transformadas
e purificadas para que não surjam em vossa vida, no presente ou no futuro.
Visualizai-vos no centro de um poderoso FOCO DE LUZ de Chama Violeta...
Agora, extraímos de vós a substância contaminada e jogamos esse carregamento
pegajoso dentro de vosso FOCO DE LUZ... Deixai-A flamejar e projetai a Chama de
vosso coração sobre essa energia enegrecida, transpassando-a.
Confessemos que existe muita coisa em vosso mundo para ser transmutada. Se
não trabalhardes com denodo, cedo ou tarde elas se apresentarão. São energias de
várias vidas, que devem ser depuradas. Uma boa parte já foi purificada. Sede gratos
pelas forças purificadoras que foram outorgadas aos discípulos, para seu uso. Usai-as!
Em certo período remoto da história, misericordiosamente, oferecemos Nossos
serviços para limpar a energia que a humanidade carregou de impureza,
transmutando-a por meio do poderoso FOCO DE LUZ do FOGO VIOLETA.
Deixai que Eu vos assegure: fazemos tudo por zelo e amor aos nossos
discípulos, pois queremos conferir-lhes tarefas maiores. Para tanto, é necessário
estarem livres e purificados, servindo de exemplo àqueles que ainda se prendem a vós.
Usai, seguidamente, este processo transmutador que vos concedemos como um direito
adquirido.
Eu vos envolvo em Nosso Manto de Luz Violeta que vos protege das
imperfeições do mundo, consumindo-as antes que penetrem em vós. Mantende firme
a visualização deste poderoso Manto: sereis sempre protegidos contra as forças
negativas.
Amor e Bênção
SAINT GERMAIN
***
Trago-vos a bênção do Espírito Santo, que flui através de vossa Divina
Presença EU SOU e percorre o incansável vai-e-vem do caudal energético,
vivificando todo o vosso ser, desde o corpo mais denso (físico) aos corpos mais sutis.
Sua substância enriquece a consciência dos homens, como também facilita toda
evolução que, atualmente, se desenvolve dentro, sobre e em volta da Terra.
Apresento-vos um estudo interessante: a energia dirigida. A energia (VIDA) é,
especificamente, atividade do Sétimo Raio. Ela é atraída e qualificada, há milênios,

por Seres que vivem nas esferas da perfeição, que já alcançaram a sua maestria divina.
Essa energia é oriunda de Suas auras e de Sua atmosfera pessoal. Para possibilitar o
descenso da energia impregnada da cura, com a bênção da iluminação, da paz e
abundância de todas as coisas boas que significam harmonia, bem-estar, compreensão,
amor, beleza, ternura, prosperidade, alegria, saúde, felicidade, etc., é necessário
formar canais conscientes e FOCOS DE LUZ, através dos quais essa energia seja
primeiramente magnetizada e depois irradiada.
Quando a atividade de uma chama é acelerada na atmosfera, produz calor, mas
se é retardada, surge o frio. Assim, a energia que recebeu a qualificação de PAZ ou de
BEM se eleva através da consciência harmônica ao seu próprio nível, enquanto a
energia qualificada com desarmonia permanece em volta do indivíduo, sob a forma de
mal-estar, angústia, aflição e penúria, aumentando as trevas daquelas almas que
anseiam por liberdade.
Para atrair uma energia de vibrações aceleradas e fazê-la descer ao nível ao
nível dos homens e dos seres do reino elemental, é necessário cumprir a lei natural da
ascensão.
Como fazê-lo? Isto somente pode acontecer com a participação de Seres
intermediários que, em absoluto, não necessitam ser ascensionados. Esses Seres se
oferecem para descer à vibração baixa, onde grassa a miséria. Através de seus
conhecimentos, de sua sabedoria e do auxílio recebido de outros Seres que vivem em
planos superiores e perfeitos, os primeiros têm acesso às dádivas, forças e irradiações
necessárias para afastar as limitações dos homens.
Tais auxiliares se prontificam, por meio de sua própria consciência, a
magnetizar as radiações cósmicas (que naturalmente são neutras); ato contínuo,
irradiam essa bênção cósmica sobre seus semelhantes. Eu lhes quero muito bem, pois
eles formam o fundamento do Raio do Cerimonial, no atual esquema de evolução. Ao
Raio do Cerimonial poderia dar-se o nome de Raio da Transmutação, purificação ou
sublimação (alquimia); esse é o verdadeiro sentido do Sétimo Raio ao qual Me
dedico.
Para que um centro vivo de magnetização das forças espirituais possam
manter-se na atmosfera da Terra, é necessário Ter a aprovação de alguns Seres
inteligentes que concordem em ser o canal (ou conduto protetor) e centro de
irradiação por onde escoe uma virtude muito especial.
Sabeis que determinados produtos químicos, assim que expostos ao ar,
tornam-se cada vez mais fracos e finalmente são absorvidos pela atmosfera; é assim
que sua irradiação e eficácia perdem o efeito. Certamente, já observastes como é
dissipada pelo vento a fumaça de um charuto. Acontece o mesmo quando a irradiação
magnetizada com a essência ou substância espiritual é levada à atmosfera mais baixa.
Se a irradiação não for, constantemente, sustentada e complementada por invocações,
apelos, cânticos, afirmações, visualizações e atenção dirigida num Serviço de
Adoração ritmado, sua eficácia se perderá.
Por este motivo, são convocados grupos de pessoas que queiram dedicar-se a
invocações, afirmações, cerimoniais de adoração, campos de forças e FOCOS DE
LUZ. Esses grupos não somente se dedicam ao rito como também à manutenção das
irradiações dos Mestres Ascensionados. Tais Focos são comparáveis a sóis, devido
aos seus raios, e nunca perdem a radiação.
Assim, a energia do discípulo é dedicada a uma virtude, dom ou bênção
especial para proveito de todos.
Fostes instruídos: que a experiência resultante de uma energia carregada de
harmonia se eleva e constitui a glória de vosso corpo causal, enquanto que a

experiência de uma energia mal qualificada se torna um cascão cármico em volta de
vossa consciência externa. Isto é um exemplo muito importante da lei natural: o BOM
eleva-se e o MAU rebaixa-se (freqüência vibratória mais lenta).
O magnânimo Lord GAUTAMA, Senhor do Mundo, MAITREYA, o BUDA
DIVINO, o Mestre JESUS e muitos outros Seres de Luz mergulharam,
espontaneamente, na essência do Coração Divino e logo em seguida desceram ao
mundo da forma para servirem de magnetos às vibrações mais elevadas, a abençoaram
a humanidade. Eles rebaixaram, voluntariamente, Sua freqüência vibratória a fim de
atuarem na esfera mais densa, pois a delicadeza de Suas essências puríssimas
impediria Sua manifestação aqui na Terra.
Na época atual, o Arcanjo EZEQUIEL e Meu humilde Ser assumimos a
responsabilidade de instruir os discípulos na consciente arte da invocação. Após o
esforço grupal dos Focos de Luz ou campos de força conseguirem, aos poucos, seu
desenvolvimento e amadurecimento, irá prevalecer a irradiação dos Seres para os
quais esse Serviço de Adoração é dedicado, que influenciará a consciência externa do
homem.
A exigência da hora requer perseverança em todos os esforços, para que a
bênção, que foi invocada por meio da alegre energia vital do discípulo, através de
cânticos, afirmações e Serviço de Adoração, seja expressada e sustentada para
sempre.
Amor e Bênção
SAINT GERMAIN
***
O Cristo em vós espera pela hora de ser reconhecido, diletos amigos da Luz!
A razão de vossa existência está subordinada a outra Lei que não a dos
homens, porquanto eles não querem saber do mundo espiritual. Estais na trilha em que
muitos de vossos Amigos vos antecederam – os que somente têm um grande desejo:
indicar o caminho às pessoas que anseiam por Luz. Por este motivo, ficamos aqui;
esta é a razão de voltarmos a este mundo a fim de comunicar-vos esta possibilidade
que está à vossa disposição; que foi preparada para todos os buscadores da Luz, os
que se esforçam por encontrar o Caminho Real.
Filhos da Nova Era: reconhecei vossa tarefa; sede agradecidos pela época em
que nascestes, que vos dá essa oportunidade nunca antes oferecida, com tanta
prodigalidade, a outros “buscadores da Luz”.
Já vos decidistes percorrer vosso próprio caminho – não há outro que vos leve
à realização de vosso Plano Divino senão aquele de servir o próximo, que é a
expansão da capacidade de amar vosso semelhante. Contamos convosco para
espalhardes esses ensinamentos.
Deixai que vossa Luz interna se irradie ilimitadamente; não deveis opor
barreiras! Toda verdade, todo bem força e beleza residem em vós; deixai essas
virtudes irradiarem-se em vosso mundo. Juntamente com outros interessados, sois os
anunciadores da Nova Era!
O amor de vossos amigos da Luz simplifica vossa tarefa e afasta muitos
obstáculos. De mãos dadas, podeis concluir, vitoriosamente, o discipulado! Com a
mor, trabalhamos unidos aos discípulos, para purificar o planeta. É animador apreciar
a quantidade de pessoas que se associam, alegremente, a este trabalho. Vemos no
plano interno multidões de almas desejosas de compreensão.

Deveis ter observado como a Luz em vós se estende, quando aceitais todas as
coisas que vos dão bem-estar, confiança, paz e alegria interior. Sabemos que a vida
cotidiana é vosso campo de experiência. Acrescentai a ela um pouco de beleza e
amor; vereis que vosso mundo se transforma. Zelai pelo que já conquistastes. Vigiai
vossos sentimentos. Amai vossos semelhantes pela Luz que eles trazem em seus
corações. Não deis atenção à personalidade, pois essa quer sempre predominar. Se
vossa Luz for visível, atraireis pessoas sinceras interessadas em vossa instrução e que,
na verdade, são o objetivo de vosso trabalho.
Conforme vossa aptidão e receptividade, Eu colocarei em vossos corações
grande quantidade de forças divinas, adicionais.
Estendo-vos Minhas mãos e ofereço-vos Meu auxílio tantas vezes quantas
queirais aceitá-lo. Deixai vossa Luz fluir livremente, como bênção para todo o
planeta.
SAINT GERMAIN
***
Das esferas de Luz e Paz fluem bênçãos a vós! Das esferas da Luz e Paz fluem
bênçãos a vós! Essas esferas não são inacessíveis como pensais. A conexão com elas é
bem mais fácil do que ligar a luz elétrica; pois, para tanto, necessitais levantar-vos, ir
até o comutador elétrico e acioná-lo. Para realizar a união Conosco, não há
necessidade de deslocar-vos de onde estais. Apenas se requer de vossa parte descobrir
a vossa própria profundidade e permanecer lá, onde se localiza a Chama Trina Ali está
o ponto de contato que Nos une sem esforço. Se entrar em comunicação Conosco,
então mergulhai e concentrai-vos na Chama Trina. Todos que se concentrarem em seu
coração imediatamente serão ligados à Nossa corrente de energia e, silenciosamente,
se estabelece a união.
Por conseguinte, ponderai tudo que quereis dizer-Nos. Assim, antes de
iniciardes vossos afazeres diários, já sabereis o que fazer. Vossa união Conosco deve
ser consciente. Para esta união oferecemos Nossa energia. E para que o planeta e a
humanidade possam ascensionar, responsabilizamo-Nos e investimos Nossa energia
em vós e somos obrigados a prestar contas do uso e proveito da mesma. Portanto,
refleti bem antes de Nos invocar – se vosso pedido e desejo também servem ao Plano
divino. Vossos desejos pessoais e mundanos realizam-se na medida que observais e
aplicais as leis. Por esse motivo, pensai e examinai, cuidadosamente, em que quereis
aplicar a Nossa energia! Enviai e elevai, diariamente, vosso pensamento e sentimento,
pois eles Nos alcançam e proporcionam a ponte indispensável entre Nós, para que
possamos transmitir-vos intuição e inspiração.
Conhecemos vossas preocupações; estamos cientes da confusão e dúvida que
assaltam os corações de algumas Emanações de Vida e também das dificuldades a
superar.
Não tendes recebido de Nós, constantemente, novas instruções, que vos
auxiliam em todas as situações de vossa vida? Isso, se as pondes em prática!
Sabemos como é difícil, para muitos de vós, compreender as Nossas instruções
e aplicá-las corretamente. Muitas vezes existe um abismo entre compreendê-las e
executá-las; entretanto, devem ser realizadas por vós, pois é a vossa tarefa! Para isso,
vos presenteamos com os ensinamentos da Lei Cósmica que há séculos vêm sendo
transmitidos.

Chegastes ao ponto onde deveis ser mais ativos, principalmente mais coesos
em vossos grupos. Uma fraternidade deve existir pelo seu próprio valor e não apenas
para os ouvintes. Qual é o objetivo de vossa reunião? Concretizar em vosso grupo
aquilo que há séculos vos estamos ensinando. Sempre existem pessoas entre vós que
estão em condições de fazer sobressair algo daquilo que vos transmitimos, vivificando
o conhecimento, explanando-o e preenchendo-o com sua própria essência. Isto é
evolução! Zelai por vossa Fé e evitai deturpá-la, para não fazerdes de Nossas
instruções um dogma intransigente. Animai-vos a vivificá-las, através de vossa
divindade. Sois emanações de Vida competentes. Na realidade, recebeis as instruções
de Nós, mas é vossa obrigação fazê-las vibrarem através de vosso ser. Toda
Emanação de Vida que recebeu permissão de avançar um pouco no caminho espiritual
deveria assumir esta responsabilidade.
Sede criativos! O espírito da Nova Era já se manifesta! Já passou o tempo em
que as pessoas eram apenas ouvintes. Cada Emanação de Vida, na Era atual, deve
autoiluminar-se e agir, ativamente. Isto não significa que Nossa união convosco seja
menos importante, ao contrário: as emanações de Vida que foram instruídas por Nós –
porque achamos que têm aptidão e condições de transmitir instruções – devem tornarse ativas, concretizando-as. Sabemos e temos certeza de que são capazes de realizar a
tarefa. Pode haver, entre elas, algumas que se deixem levar pela vaidade; essas
perderão, nesta encarnação, a oportunidade de realizar seu Plano Divino, já traçado.
Vivificai todo conhecimento com a vossa própria vida espiritual! Já vai longe o tempo
em que somente algumas Emanações de Vida eram escolhidas para canais da
Hierarquia Espiritual. Cada um de vós, discípulos, tem condições de ser um canal.
Instruções já foram dadas para purificar vosso corpo, mente e alma e libertar-vos das
limitações. Céu e terra não são conceitos geográficos! Céu e terra devem unir-se em
vossa consciência como uma unidade!
A divisa proclama: por meio de um trabalho de autopurificação do caráter, o
discípulo pode tornar-se um bom canal! Honestidade consigo mesmo e com o
próximo é a base fundamental, indispensável para um canal puro. Em todos os
esforços, há necessidade de provar, primeiramente, vosso caráter e a vossa mente para
ver se ainda resta algum vestígio de egoísmo ou de vaidade no imo de vosso coração.
Quanto mais impessoal e pura for a mente, a vida em si, tanto mais abundante será o
derramamento de Nossa energia em vós e, da mesma forma, perfeita e pura, essa
energia poderá ser transformada e distribuída por vós. Apenas um ser muito puro
poderá receber Nossa energias imaculadas; a perfeição da Hierarquia Espiritual
somente pode ser manifestada por uma Emanação de Vida perfeita. Se encontrais algo
que não esteja em sintonia com a Nossa instrução ou lei, ponderai, mas não condeneis
nem reproveis. Entre Nós não existe sensacionalismo. Quem o deseja não está
Conosco (seu verdadeiro lugar). Evolução e ascensão não são nada mais do que um
laborioso esforço de aprimoramento do próprio eu, uma disciplina em todos os
campos de atividade da vida e um constante autoerguer-se da matéria à
espiritualidade.
Enquanto, em vós, ainda existir qualquer vestígio do “eg o”; enquanto os
desejos silenciosos – que muitas vezes não são percebidos – preencherem vossa alma,
não haverá possibilidade de assimilardes Nossas altíssimas vibrações, para redistribuílas igualmente puras e límpidas, como foram recebidas. Quem for tão ousado a ponto
de afirmar que é um ser puro e perfeito, ainda não aprendeu a lição. Pureza e
luminosidade somente podem ser avaliadas por Nós. Não esmoreçais em
autopurificar-vos. Sabemos muito bem o quanto isto é difícil; por este motivo, somos
muito complacentes convosco.

Nenhuma emanação de Vida pode ter a pretensão de ser um instrumento
perfeito; enquanto traja a vestimenta carnal, cada uma está sujeita a erros. EsforçamoNos em resguardar-vos dos mesmos; todavia, não podemos intervir na Lei do livrearbítrio. Falando claramente: o ponto culminante do desregramento e da confusão no
campo espiritual sobre o planeta ainda não foi atingido. Sabemos, outrossim, que um
grupo de discípulos, embora relativamente pequeno, representa, para Nós, verdadeiras
escoras de proteção. Não é de se admirar que com tão poucas escoras tentemos
amparar e sustentar um edifício tão grandioso? Não depende da quantidade, mas sim
da pureza e dedicação dos discípulos.
Quem quiser nesta época atravessar, vitoriosamente, o labirinto “v ida”, deve
possuir um caráter íntegro e uma mente firme. Deve seguir seu caminho,
imperturbavelmente, ainda que algo na margem da estrada procure influenciá-lo; não
importa o que os outros pensem ou digam. Cabeça erguida, olhar dirigido à LUZ,
sempre avante, aspirando alcançar sua meta. Necessitamos de colunas de proteção
iguais a estas e afirmamos, com prazer, que já possuímos algumas. Muitas Emanações
de Vida ainda irão transformar-se em colunas protetoras. Edifícios maravilhosos
poderão ser construídos sobre essas colunas. Mantende o ânimo para começar a
sustentar a construção, sem, contudo, negligenciar a base que vos temos
proporcionado; que o vosso combate sirva de exemplo a vossos irmãos e irmãs que
transitam a mesma estrada ou àqueles que, neste momento, começaram a assentar os
pés no Caminho para a Luz. Tende paciência e consideração para com eles, assim
como temos convosco.
O Caminho para a Luz, embora complexo, não é monótono! Em vosso meio
existem algumas Emanações de Vida capacitadas que atuam como transformadoras,
co-trabalhadoras. A evolução interna é determinada pela tarefa que cada Emanação de
Vida cumpre zelosamente.
Amor e Bênção
SAINT GERMAIN
***
A SUBSTÂNCIA DA LUZ UNIVERSAL
A divina essência da Vida é a substância fundamental de tudo o que é criado;
ela flui em cada idéia, cristaliza-se e adquire forma. Vossa criação mental também é
gerada dessa substância fundamental e universal. Ela traz gravado o vosso selo e deve
ser devolvida, mas já depurada.
Esta realidade sobrecarrega vossos corpos inferiores, porquanto eles são os
criadores do ideal de vosso plano interno. Esses corpos, por sua vez, contêm a
característica proveniente de causas cármicas; quando negativa, se manifesta de forma
penosa, através do processo denso da matéria, mas, se for positiva, revela dons
peculiares de espiritualidade e beleza.
A Lei Cósmica é insubornável e não se deixa persuadir com promessas ou
rezas. Somente por meio da purificação da substância é possível ao suplicante obter a
neutralidade original. Porém, as deficiências físicas podem ser afastadas pela Lei da
Transmutação e Compensação (receber algo em troca do “serviço prestado” à
humanidade).

Gostaríamos de instruir-vos a respeito do processo de purificação e vos
esclarecer mais detalhadamente; pois, entre os discípulos, ainda existe muita confusão
sobre o mesmo. Naturalmente, também pode ocorrer uma dissolvência por meio da
misericórdia de um Ser divino, isto é, aquilo que o homem chama de “cura
milagrosa”. Tais milagres, assim chamados, têm uma explicaç ão simples e natural.
Contudo, para que esses milagres ocorram, é necessário o emprego de energia, quer
seja a torrente de força proveniente da invocação de um crente, ou a energia retirada
do reservatório do Templo da Cura. Um Mestre também pode prestar um serviço
semelhante a Seu discípulo; para tanto Ele utiliza Sua própria energia.
Vós, discípulos, já conheceis o poder da Chama Transformadora. Através de
vosso “serviço prestado” à humanidade em geral, e não egoisticamente a uma ou duas
pessoas, construístes um poderoso campo de força que, em hora de necessidade, pode
ser usado. Todavia, essas necessidades são muito grandes e as energias disponíveis
não dão vencimento. Portanto, continuai trabalhando, com empenho, na purificação
do planeta (e na vossa própria libertação), descarregando o fardo acumulado de outras
vidas e que, constantemente, surge nessa encarnação, travando e perturbando vosso
progresso. A Era da Liberdade e a Obra da Purificação andam de mãos dadas e trazem
consigo o êxito.
EU SOU vosso Irmão e Amigo
SAINT GERMAIN
***
Repisamos: o caminho para a Luz de um discípulo não é fácil, principalmente
na época atual, já que é diferente o modo de pensar do mundo que o cerca. Penetrou
no pensamento e sentimento do homem a degeneração que entrava o progresso do
espírito, destruindo o bem-estar geral. Estas condições estão cada vez mais aderidas
ao corpo físico e à mente, o que não favorece uma evolução universal.
O discípulo da Luz necessita adquirir conhecimento perfeito dos processos
técnicos e adequá-los a seu uso correto. É óbvio que eles devem servir ao seu
conforto, porém o estudante não pode permitir que a comodidade ou a negligência
prevaleçam. A técnica adquirida através do tempo é também um presente divino e
convém que seja bem exercitada.. Vem a ser um período de tempo liberado para
evolução espiritual do discípulo; entretanto, não deve ser preenchido com assuntos
triviais, que nem sempre têm importância.
Um discípulo que deseja percorrer a Ponte de Luz deve disciplinar sua vida
cotidiana e manter a serenidade, não permitindo que a agitação o domine. Bons
pensamentos e palestras edificantes são essenciais. Falar sobre banalidades é
prejudicial; vibrações baixas vos envolvem, carregando, negativamente, vossas
reservas de energia. Observai uma reunião: ireis perceber que as pessoas falam
demais; logo, analisai-vos... Idéias estéreis e palavras impróprias já causaram
inquietação, discórdia, impaciência e amor próprio ofendido. Se essas palavras não
tivessem sido pronunciadas, muitas mentes teriam conservado a paz. Falar demais vos
desvia das coisas essenciais e desgasta os nervos. Se pudésseis ver, no vosso delicado
sistema nervoso, o efeito negativo causado pela tagarelice – iríeis precaver-vos contra
a mesma.
Chegamos, enfim, a um assunto que é essencial à evolução e que hoje quero
abordar, isto é: a disciplina na vida de um discípulo da Luz, principalmente na época
atual, uma vez que tudo é preterido pelo conforto.

Por exemplo: um discípulo que é muito indolente, que, por timidez, não dá um
passo; que não se levanta da cadeira; que não tem força de vontade para fazer uma
meditação diária, em hora certa, para se concentrar na Chama Trina, no ponto central
de seu coração... (Eu poderia citar outras coisas mais) esse não irá progredir um passo
sequer na trilha da Luz.
Concentração em vossa Presença EU SOU é a prática mais importante de cada
dia. Isso podeis fazer em qualquer lugar, onde quer que vos encontreis, também em
vosso trabalho. Vosso pensamento desvia-se constantemente, porque não tentastes
subjugá-lo; vossa mente é impaciente devido a conversas inúteis que vos causam
nervosidade.
Sabeis que a mente, a alma (sentimento) e o corpo físico formam uma unidade.
Para a maioria dos humanos de vossa civilização, a disciplina do corpo é necessária
para trazer tranqüilidade à mente. Isto não somente é válido para todos, mas também é
imprescindível a muitos habitantes do hemisfério ocidental. Existem pessoas que,
estando sentadas, com os olhos fechados e devendo ficar com as mãos quietas, ficam
impacientes e nervosas, em vez de se tranqüilizarem. Entre os discípulos da Luz
também ocorrem casos semelhantes. Através de uma posição de quietude (para isto
existem exercícios adequados), o discípulo pode concentrar-se melhor.
Gostaria que tudo vos servisse de estímulo. Não é Minha tarefa proporcionarvos um programa já elaborado, pois devemos ser cuidadosos com Nossa energia;
conforme sabeis, cabe a Nós a realização de grandes tarefas cósmicas. Esperamos,
entretanto, que aceiteis os impulsos que vos damos, com eles ireis servir os grupos.
No caminho para a Luz não existem regras severas. Muitos caminhos Nos levam à
meta final; contudo, a Lei e a Verdade, que são as bases de todos os caminhos
individuais, estão em concordância. Já que todas as Emanações de Vida possuem o
seu plano de consciência individual, podem aplicar métodos de aperfeiçoamento de
modo multiforme. Não cometais o erro de apresentar regras severas ou quiçá dogmas
– o que muitas vezes acontece e tem se repetido – quando a mente humana introduz a
sua lei. Variedade na UNIDADE é evolução, é criação.
É válido preencher de forma correta uma lacuna existente, com o auxílio que
recebeis; isto é uma parte da disciplina que deveis cumprir. O discípulo que possui tal
capacidade deveria sentir-se incentivado e transmiti-la ao grupo onde atua. O
indivíduo da era atual necessita de outros auxílios, por exemplo: afrouxamento de
tensão, tranqüilidade interior para poder meditar, profundamente, em sua Luz (como
era nos velhos tempos), porque as pressões e exigências da vida atual tornaram a
situação diferente.
Desejo que esta preleção incentive o discípulo da Luz para que possa trabalhar
de forma correta e intensiva, em prol do bem ao próximo.
Com amor,
SAINT GERMAIN
***
Quem deseja dedicar-se à Obra da Evolução, tornar-se um instrumento de
serventia e ser um verdadeiro auxiliar para Nós, deverá expressar dois aspectos
característicos de seu Santo-Ser-Crístico: o oniabarcante amor impessoal e o domínio
completo do pequeno “eu”. Vosso grande desejo de lutar lado a l ado Conosco poderá
fazer de vós verdadeiros obreiros da Vinha do Senhor.
Discípulos que possuem este desejo mas não conseguem a disciplina
necessária não Nos servem. Gostaria de expor ante vossos olhos um exemplo. Peço-

vos analisar se essa comparação tem alguma relação convosco: desejais peregrinar
pelo Nosso caminho, onde um pesado veículo deve ser movimentado. Vemos que vos
esforçais em Nos ajudar a empurrar esse veículo. Porém, vossa força para tal
empreendimento não basta (porque não sois suficientemente fortes); sentimos que não
temos qualquer ajuda de vossa parte, ao contrário precisamos puxar o carro e... a vós.
Pertenceis àqueles que precisam ser empurrados?
Para servir realmente – todo o vosso ser deve manifestar tal desejo – pois irá
transpassar vosso corpo sentimental e cumulá-lo com a energia capaz de diminuir, aos
poucos, o vosso eu externo. Enquanto vossos corpos ainda estiverem sobrecarregados
de pensamentos e sentimentos, de imagens e desejos pessoais – mesmo que sejam
muito insignificantes – não Nos será possível abençoar-vos com intuições e
inspirações puras, porque essas não poderão ser recebidas por vós de forma impoluta.
Desejos
e
imagens
criados
pelo
eu-personalidade
interpõem-se,
imperceptivelmente, opondo resistência às vibrações do pensamento que vos
enviamos. Assim, acontece que as Nossas mensagens são captadas de forma
imperfeita e distorcida. Os desejos e projetos alojados em vossa consciência, cuja
realização anelais, fluem e são atendidos numa concessão especial, quando se
relacionam com a instrução ministrada por Nós; porém, agimos assim somente em
casos muito raros. Nossa doutrina é bem mais um auxílio para indicar-vos o caminho
para a Luz, e vós tendes o livre-arbítrio, para aceitá-la ou não. Onde quer que Nossa
semente caia, talvez em terreno árido, infrutífero, devemos obedecer à Lei e ter
parcimônia no investimento de Nossa energia.
Podeis avaliar como é de máxima importância não alimentardes qualquer
desejo que possa prejudicar a Nossa comunicação? Quando estiverdes livres de
desejos vãos e conseguirdes dominar o pequeno eu, então Nossa mensagem não mais
será deturpada. Um discípulo que subjugou seu eu inferior manifestará isso em todas
as suas vidas. Um desejo em forma de plano força sua realização. Mesmo que esteja
adormecido na subconsciência, ele tenta encontrar a oportunidade para revelar-se.
Podeis compreender por que, constantemente, precisamos chamar a vossa
atenção para vigiardes o vosso eu-personalidade e o manterdes disciplinado?
Somente podemos investir favoravelmente onde Nossa mensagem não sofra o
perigo de mistificação. Quanto mais forte e dominante for o eu inferior, tanto menos
possibilidades existem de Nossas inspirações alcançarem êxito, pois avulta o perigo
de imiscuírem-se outras forças inspiradoras. Tais forças tentam, insistentemente,
reforçar o pequeno “eu”, porque, através deste, elas conseguem num jogo fácil causar
a Nós e a vós prejuízo e confusão; por intermédio de canais apropriados resistem às
realizações do grande Plano de Evolução.
Meu amor a vós e Minha paciência convosco jamais esmorecerão.
SAINT GERMAIN
***
Amigos desta querida Estrela da Liberdade, Eu vos amo profundamente e
espero transmitir-vos este sentimento de amor que habita em Meu coração.
Desejo esclarecer-vos como esta amada Terra tornou-se conhecida pelo nome
de “Estrela da Liberdade”. Ela, naturalmente, não Me pertence; é uma parte do Corpo
Divino.
Quando, após séculos transcorridos de minhas várias encarnações pelo mundo
externo, voltei ao Reino Interno, fiquei deveras impressionado e preocupado ao ver o

estado caótico deste querido planeta. Então fiz um juramento à Altíssima Fonte de
toda Vida – prometi incentivar a Chama da Liberdade, para trazer à Terra a beleza e
perfeição originais que ela possuíra, há milênios.
Quando, de tempos em tempos, em Minhas conferências falava sobre aquilo
que é necessário fazer para trazer a perfeição à Terra, expressava-Me, enérgica e
convictamente, penso Eu, a respeito da Minha Estrela, a “Estrela da Felicidade” que,
no decorrer do tempo, no Reino Interno, tornou-se conhecida como a “Estrela da
Liberdade”. Aceito esta denominação, porque desejo envolvê -la e todos os seus reinos
em evolução em Meu amor; desejo ver cada partícula de vida, desde o minúsculo ser
elemental até a mais evoluída Emanação de Vida irradiando a bênção da Liberdade.
Portanto, gostaria de saber se vós estais prontos a fazer isso por Mim. Exige
apenas alguns momentos de vosso tempo, enquanto dirigis vossos apelos para que Eu
libere a Chama da Liberdade e deixe que ela flameje e transpasse o planeta – após
terdes, em primeiro lugar, invocado a vossa própria Presença EU SOU. Se vos
dedicardes a essa grande obra, ireis prestar um alto serviço de amor, não somente à
Terra como à vossa própria Emanação de Vida, porque talvez viestes, livremente e
plenos de abnegação, de outra estrela para auxiliar este planeta, renovando-o. Creio
que, em hora oportuna, ireis fazê-lo diariamente. Quão feliz seria Eu se pensásseis em
abençoá-lo em nome da liberdade – a sagrada essência desta Chama, que tenho o
privilégio de reforçar o poder e distribuir!
Muitas pessoas se admiram porque a atenção dos discípulos, há séculos, não é
dirigida ao Flamejante Foco de Luz da Liberdade! Vou esclarecer. A Chama da
Liberdade – refiro-Me à sua atividade – é bem diferente da Chama da Transmutação.
Necessita-se da Chama Violeta para transmutar as imperfeições da vida;
porém, LIBERDADE somente se consegue quando Nos livramos das limitações do
eu-personalidade: o “eu” inferior, cheio de desejos mundanos, desejos de posição
social, de haveres, ostentação, vaidade e tantas coisas supérfluas... A grande
Hierarquia Espiritual supõe que os discípulos estejam se aproximando da “soleira” do
Estado Crístico. Quando elevardes a consciência a esse degrau, permanecereis na
liberdade... liberdade de qualquer prejuízo, de perseguições, doenças, penúria, etc...
LIBERDADE é uma palavra sagrada e muito amada por Mim. Estimaria que todos se
mantivessem animados, pois esse FOCO de LUZ permanecerá sempre aberto aos
discípulos; isso significa que estais em condições de permanecer livres na Luz,
enquanto ainda peregrinais por este amorável planeta.
Sei que todos gostariam de visitar-Me em seus mantos etéricos. Naturalmente,
a massa humana permanecerá no anfiteatro; porém, vós, que tendes praticado os
Nossos ensinamentos, podereis andar pelos salões do castelo. Andando pelo jardim,
com surpresa ireis recordar o passado, pois cada um de vós já esteve aqui, em outras
encarnações, em seu manto de carne. Isso evidencia a atração que sentis pelos Nossos
ensinamentos.
A música que ouvireis é maravilhosa; talvez já dançastes em vosso manto
etérico, na “luz fantástica”... É a expressão que usais em vosso modo comum de falar.
O compasso de três tempos (o poder da criatividade) de uma valsa traz em rápido
movimento a harmonia, o contentamento e a alegria – todos são contagiados por este
ritmo. Se um só indivíduo se encontrasse perenemente nesse suave estado divino, todo
mundo seria enriquecido; não haveria mais desânimo nem descontentamento. Este é o
valor da valsa mais conhecida por vienense; pois a valsa surgiu, primeiramente, na
corte de Viena, quando a realeza aceitou seu ritmo.
Retornemos ao tema da Chama Violeta. Já vos foi dito, há mais tempo, e devo
repetir agora: se tendes dinheiro em vossas mãos, em vosso bolso ou na conta

bancária, e quereis comprar determinadas coisas, é fácil: mediante pagamento ao
vendedor, podeis adquirir uma propriedade ou os meios e subsistência. Ó Deus Meu!
Peço, humildemente, que vós, discípulos, entendais: o Fogo Violeta pode dar tudo
isso que vosso coração tanto almeja.
Quando essa Chama é invocada, então tudo o que há de negativo em vossa
consciência pode ser transmutado. Largai, largai o que é do homem, entregai tudo ao
Transmutador Fogo Sagrado e sede livres, incontinentemente, de todas as limitações!
Na medida de vossa fé em sua eficácia, ser-vos-á dado. Aceitai e usai a toda hora o
balsâmico Fogo Violeta e mantende-o em vosso manto etérico.
Amo esta Chama que traz a LIBERDADE. Para expressar a Vontade Divina,
devemos modificar todas as concepções, juízos e opiniões humanas; e ao penetrarmos
na Luz ou no estado de êxtase da liberdade, estaremos preparados para quando o
chamado soar – então entramos na Chama da Ascensão, para nunca mais sair.
Sem dúvida, as atividades de todos os Sete Raios são muito importantes; mas
o primeiro, o quarto e o sétimo raios exercem grande força e poder sobre a Nossa
Terra; tanto para devolver-vos e a toda vida a consciência que outrora possuístes,
como para servir e realizar o objetivo de renovação deste planeta sob o estandarte de
SAINT GERMAIN!
Ponderai sobre o que ficou dito e não esqueçais jamais essa aula que vos foi
dada com AMOR!
Vinde ao Meu Santuário e vivenciai a poder do FOGO VIOLETA.
SAINT GERMAIN
***
Saúdo-vos pela sagrada Cerimônia da Transmissão das Chamas, que a
Hierarquia Cósmica coloca em circulação, uma vez por mês, nos grandes dias
festivos. A força da Sagrada Respiração que a Hierarquia deste planeta mantém em
ritmo harmonioso é enviada a toda Vida, para purificá-la, libertando-a e carregando-a
com a puríssima força cósmica, que lhe dá um novo impulso.
A respiração, que também está à vossa disposição, é uma parte predominante
desse trabalho em conjunto; assim é realizado um grandioso Serviço Divino à Vida
terráquea. Novamente, agradecemos aos discípulos que se unem a esse serviço
especial, apelando e empregando, diariamente, os apelos do FOGO VIOLETA.
Com muito zelo e carinho, preparamos as aulas para o vosso trabalho coletivo
e individual. Apelai aos Mestres e Seres de Luz que estão atuando durante este trinta
dias; constatareis grande progresso em vossa vida material e espiritual. Procurai unirvos em grupos; iniciai com duas ou três pessoas. Sede vós próprios os incentivadores
na organização de vosso grupo. Não espereis que outros tomem a iniciativa. Deveis
começar harmoniosamente, empregando o Fogo Violeta. Ireis admirar-vos do bemestar e da alegria que surgem desses encontros, que devem ser alegres e descontraídos.
O propósito desses grupos é, como já disse, apelar ao Fogo Violeta. A humanidade e o
planeta necessitam desses apelos para evoluírem. As “ferramentas” estão em vossas
mãos; à medida que derdes sereis recompensados. Vigiai vossos corpos mental e
emocional; não permitais que algo negativo se intrometa neles. Dirigi a atenção aos
Auxiliares espirituais que se acham à espera de vosso chamado, apesar de estarem
sempre ao vosso lado.
Contemplai vosso EU SOU, a Presença Divina, que espera ser aceita por vós,
conscientemente. Vede como Ela resplandece, reconhecida, quando vossa atenção e

vosso amor Lhe são dirigidos. Há séculos, EU SOU espera vossa ascensão na Luz.
Para esse evento, necessitais purificar-vos com o FOGO VIOLETA. Não podeis
ascensionar, enquanto os vossos quatro corpos inferiores vibrarem em baixa
freqüência. Portanto, acelerai cada partícula e célula, cada pensamento e desejo de
vosso corpo físico, para entrardes na Vitoriosa Conclusão.
Envio, ao vosso coração, um poderoso raio da Chama Violeta. Esta será
sempre a Minha dádiva a vós – recebei-a.
EU SOU vosso Irmão SAINT GERMAIN, também presente em vossos
corações.
***
“EU SOU uma coluna do FOGO VIOLETA, um foco de Luz de energia
cósmica, que consome tudo que é negativo”.
Seja esta a vossa afirmação. É uma oportunidade muito especial, oferecida aos
discípulos de transmutar e depurar todas as forças negativas, devolvendo-as
purificadas ao seu estado cósmico original para que retornem ao orbe, a fim de
regenerar toda vida na face do planeta.
Discípulos da Luz, que vos dedicais a este serviço especial – transmutação –
sabei: a Hierarquia Espiritual vos observa, cheia de esperança, pois ela sabe que
divulgais, aos filhos da Terra os ensinamentos referentes à força e poder cósmicos,
instruindo-os (assim como fostes instruídos) para serem um FOCO de LUZ, um
centro de irradiação de todas as virtudes divinas que foram postas à disposição do
homem, através de vós. Cabe à humanidade fazer uso das mesmas.
Essa puríssima radiação cósmica vibra em uma freqüência tão alta, que é
impossível a uma pessoa não esclarecida captá-la, simplesmente porque a tensão de
sua consciência é bem mais baixa. Porém, vós que tendes conhecimentos e já
elevastes, relativamente, vosso teor vibratório, sois TRANSFORMADORES, por
intermédio dos quais podemos conduzir Nossas forças para esses FOCOS de LUZ,
Ainda não fazeis idéia do que seja possuir muitos FOCOS de LUZ na face da Terra,
singelos, porém impecáveis, que constituem reservatórios de puríssimas forças
cósmicas.
Muitas pessoas irão procurar-vos. Vossa tarefa consiste em ministrar-lhes as
instruções em linguagem que posam entender. Considerai como no início foi difícil
para vossos ouvidos compreenderem e captarem as Nossa palavras; portanto, esforçaivos da mesma forma como Nos esforçamos, para expor com paciência os
ensinamentos.
Às vezes é preciso esquecer tudo o que já adquiristes, para colocar-vos na
mesma posição daqueles que nada sabem, limitando-vos à escassa receptividade de
vosso próximo.
Temos observado quão pouco receptivo é o homem. “Entra por um ouvido e
sai pelo outro” aquilo que p rocurais transmitir-lhes com todo amor.
Peço-vos, discípulos, tende perseverança e continuai ensinando,
exemplificando de forma simples, para que vossa palavra seja acessível aos seus
ouvidos. Esta é uma pequena advertência que deveis transmitir, oportunamente, aos
vossos companheiros de jornada. Venho, novamente, com o coração e as mãos
transbordantes do poderoso Fogo Violeta, esta força irradiante de pureza que a Lei
Cósmica Me incumbiu de zelar.

Que esta pureza se torne inerente à vossa natureza e, onde quer que estejais,
atue a força purificadora, sem que precisais lembrá-la a todo momento, já que tendes
reserva desta virtude.
É imprescindível manter a harmonia e a paz; só assim, as forças cósmicas que
enviamos através de vós serão eficientes. Eu vos envolvo com o amor de Meu
Coração. Sou profundamente grato por todo auxílio que prestais ao próximo.
Bênção do purificador FOGO VIOLETA.
Vosso Irmão na Luz
SAINT GERMAIN
***
A poderosa irradiação da Luz do Universo também irá, algum dia, iluminar a
Terra, quando a humanidade resolver, definitivamente, e também vós, diletos leitores,
“dar meia -volta” na larga estrada que conduz ao abismo. Vós, discípulos da Luz, sois
os mentores no novo caminho; fostes escolhidos pela Hierarquia Espiritual para
instruir, restabelecer e relembrar aos filhos deste mundo a Lei do Universo que, no
decorrer dos tempos, foi por eles esquecida.
Continuamente, falamos sobre a importante missão que, nos próximos tempos,
irá surgir em vossas vidas – não para vos amedrontar – mas para vos preparar e
transformar em potentes canais de Luz Crística, através dos quais possamos transmitir
as Nossas Dádivas. Esta Hierarquia Espiritual está à procura de seres humanos que,
espontaneamente, se ofereçam para executar uma tarefa. E vós, amigos, que
reconhecestes aquilo que é necessário fazer, nesta época de grande mudança, sereis os
sucessores, os guias a indicarem o caminho! Mas estais cientes do que é preciso para
executar tão grandioso trabalho?
É Nosso desejo preparar-vos e de tempos em tempos, quando percebermos que
vossa consciência está mais elevada ou receptiva aos Nossos ensinamentos, voltarmos
parta depositar em vossos corações novas dádivas.
Deveis compreender, diletos amigos, que existem muitos graus de consciência;
algumas ainda nem tocaram a superfície – contudo, as pessoas imaginam ou supõem
que já conseguiram o desenvolvimento. O tempo, entretanto, realmente dirá se são
puros. Portanto, deveis ter paciência e aguardar os vossos co-viajores que, embora
sinceros, ainda não adquiriram vossa compreensão.
Avivamos vossa Luz Interna; depuramos vossos corpos inferiores; aliviamos
vosso fardo cármico e vos envolvemos numa poderosa proteção, mesmo que muitas
vezes tenhais esquecido o Nosso auxílio. Vossos Mestres fazem tudo isto por vós;
nada esperam para Si a não ser a distribuição ou divulgação de Seus Ensinamentos;
Eles vos preparam para serdes FOCOS de LUZ harmônicos, simples e pacíficos,
sempre à disposição, atuando como centros irradiantes para os filhos terráqueos, tanto
quanto vossa vossas esferas de influência possam alcançar. Vossa consciência deveria
aderir, mais e mais, a esta obrigação, mesmo que agora não vos recordeis do
compromisso assumido antes de entrardes nesta vida, pois a encarnação vos foi dada
devido ao juramento que fizestes. Lamentavelmente, muitas pessoas se omitem,
deixando-se levar pelos prazeres mundanos. Durante séculos acumularam-se trevas
em vossa vida, ao vos afastardes da Luz; agora elas vieram à tona e para vencê-las
será necessário empregar mais força de vontade e poder do que usualmente.

Para o vosso próprio benefício, mantende a irradiação do FOGO VIOLETA,
dentro e fora de vós, e usai-a mais do que dantes. É necessário que sejais puros e
translúcidos ao peregrinar no caminho da Vida, sendo exemplos vivos para aqueles
que irão seguir-vos. Algum dia, todas as impurezas e trevas acumuladas em cada ser
humano serão visíveis. Estais seguros de que sublimastes sensivelmente o vosso
mundo a ponto de constituirdes um exemplo ao próximo?
Somos vossos auxiliares; dirigimos Nossa energia à aura e ao coração de
Nossos discípulos; contudo, eles deverão estar aptos para recebê-la; deverão ser
receptivos às dádivas que estão à sua disposição. Todavia, nem sempre isso acontece.
Direis: “Ouvimos sempre a mesma advertência” e Eu pergunto: “Já estais
prontos?”
Observamos vossos corações e vossa disposição de servir à Luz.
Dai-Me as vossas mãos e juntos entraremos na eterna LIBERDADE.
SAINT GERMAIN
***
O campo de força em torno da Terra está com uma camada de vibrações
diferentes, que se aglomeraram ao longo do tempo. Observamos o vibrante FOCO de
LUZ (centro da Terra) irradiando na freqüência mais elevada e, ao mesmo tempo,
vemos vários círculos concêntricos de muita força negativa – gerada pelo homem e
pelos seres do mundo astral – que empanam o fulgor do planeta.
Transmutar e sublimar tudo na Luz seria um problema quase insolúvel, não
fora a presteza do corpo discente, em todo o mundo, e também de muitos Seres
Celestiais que se congregaram na tarefa de dissolver a energia negativa.
Constantemente, vos animamos a expandirdes vossa Luz., a fim de que a Terra
se torne luminosa. Essa energia trevosa acumulada atua no ser humano, causando em
toda parte dor e penúria. Vós conheceis a solução: colocai, pois, as vossas forças em
atividade para que tudo isso se dissolva! É uma tarefa maravilhosa, e muitos seres do
mundo celestial candidataram-se a realizá-la. Assim, acorrem ao vosso apelo e vos
auxiliam; contudo a invocação deve partir da humanidade, ela (a geradora de todo o
mal) deve reforçar a LUZ no mundo e desfazer tudo o que há éons foi criado.
Eu, SAINT GERMAIN, sou o condutor do Fogo Violeta. Podeis apelar a Mim
para reforçar vossa energia; deixai-a penetrar no campo de força negativa. Atuo
juntamente com os Seres Angélicos que estão à espera de vossa invocação. Apelai a
Nós e à Legião Angélica para dissolvermos todas as trevas que encobrem a Luz. Não
há qualquer descanso, queridos amigos. É forçoso vigiar os vossos pensamentos e os
de vossos irmãos. Se eles caírem nessa longa estrada que conduz à Luz, levantai-os!
Estamos sempre ao vosso lado! Zelamos e dirigimos o caudal de energia do
FOGO VIOLETA, porém deveis invocar-Nos, pois não podemos intervir na vontade
dos filhos da Terra.
Raramente Me dirijo a vós; permaneço a maior parte do tempo no Estado de
Silêncio; entretanto, vos ofereço Meu poder e Meu amor; juntos iremos vencer as
trevas. Neste momento, enquanto ledes estas palavras, integrados em Nossos
ensinamentos, afastamos de vossa atmosfera e de vossa aura pessoal as trevas que
obscurecem vossa consciência e, conseqüentemente, a de vossos irmãos. Aceitai estas
lições e sede livres de toda preocupação.
Em nome de todos os Meus amigos da Luz, agradeço vossa incansável
colaboração.

EU SOU vosso fiel servidor.
SAINT GERMAIN
***
Em qualquer lugar, neste incomensurável Universo, criam-se novos sistemas
solares e planetários, ao passo que outros deixam de existir. Nada se perde, toda
energia retorna à Vida para o bem de todos, e assim existe um eterno “ser e deixar de
ser”, progresso e decadência. Porém, todas as formas decadentes passam a um novo
estado de evolução vertical, Isto também acontece em vossa esfera terrestre: velhas
formas devem dar lugar a novas, mais aperfeiçoadas; e vosso coração não deveria
prender-se a nada nem a ninguém, em particular.
No decorrer de vossa evolução, várias vezes recebestes e abandonastes corpos
físicos. Se bem que nem sempre se notasse grande progresso, contudo foram somadas
as experiências que, no fim de vossa vida atual, vos favorecerão.
Toda experiência, mesmo que tenha sido negativa, sempre auxilia o progresso
espiritual; porém, para os humanos não ficarem sempre presos às velhas práticas, a
misericordiosa Lei Divina prescreveu-lhes o uso da purificadora Chama – o FOGO
VIOLETA, composto de elétrons especificamente qualificados e transmutadores. São
poucas as pessoas que têm conhecimento e fazem uso deste FOGO SAGRADO. Não
sabem e nem sequer supõem quão poderosa é a força que possuem em suas mãos...
não somente para purificar suas próprias Emanações de Vida, livrando-as de todos os
fardos pesados que trouxeram de vidas passadas, com também contribuir para a
evolução deste planeta.
Amigos de Meu coração, já vos conheço há longo tempo. Agora, alcançastes
um ponto de vosso “serviço prestado” (dedicação e abnegação) em que devem fluir
sobre vós forças multiplicadas. Vossos invólucros deverão ser preparados para uma
vibração mais acelerada, antes que possam expandir-se em vosso ambiente sem
qualquer perda de energia. Para tanto, requer-se uma constante purificação, pois
somente invólucros puros estarão em condições de ascensionar. Trevas, escórias ou
resíduos dificultam vosso impulso para o alto. Observamos o empenho de Nossos
discípulos e os auxiliamos, para que esse esforço os conduza ao sucesso. Os
amoráveis Auxiliares que participam das irradiações da Chama Violeta estão
presentes em toda parte à espera de serem chamados à atividade, a fim de poderem
liberar a Luz do coração daqueles que solicitarem esse benefício.
Observai a imperfeição e a escória de vossos invólucros inferiores se
afastarem de vós, diluindo-se e desagregando-se, de modo que vossa Luz possa
irradiar-se em todas as direções e colocai todas as imperfeições do passado na
Transmutadora Chama Violeta, para que tudo seja dissolvido (vide exercício de
purificação, no livro Invocação à Luz).
Energias preciosas são deformadas por um modo errôneo de pensar e sentir,
bem como pelas ações do passado, e procuram resistir à Luz; isto é, tudo aquilo que
perdura dos velhos tempos e ainda quer predominar nesta vida terrena. Queremos
fazer fluir essa energia purificada, para abençoar a Vida... é a vossa própria energia
que outrora foi desperdiçada. Agora, ela está sendo liberada para servir à Vida e atuar
no bom sentido. Algum dia, após o grande movimento circular, retornará a vós, para
abençoar-vos.

Deixai que Eu vos preste este serviço de amizade, pois sempre respondo ao
vosso chamado. Apesar de os discípulos fazerem pouco uso de Nossas dádivas,
desejamos libertar o planeta e seu povo.
EU SOU sempre vosso incansável Irmão na Luz.
SAINT GERMAIN
***
O poder do FOGO VIOLETA e do AMOR DIVINO, em vibrações suaves e
purificadoras, aflui a vós, envolvendo-vos, transpassando e suavizando tudo o que se
agita em vossa vida.
Procuraremos manter o poder concentrado do FOGO VIOLETA sempre
acompanhado do Amor Divino, para que a pressão dos homens por liberdade não
cause comoção, mas seja amenizada através de um sincero amor ao próximo.
A Chama da Liberdade possui muitos aspectos e, como em várias partes do
mundo existe um grande número de focos de agitação, é necessário o aspecto suave
do poder que abranda, dissolve e enfraquece a força desencadeada pelas multidões
que nem sempre sabem definir o que realmente desejam.
A AMOR é essencial para sustentar e reforçar, tanto quanto possível, o poder
da PAZ. Pensai nisto, quando empregardes a Chama Cósmica da LIBERDADE.
Expandi-a, envolta com o Manto do Amor; desta forma, seu efeito perdurará.
As forças das trevas estão prontas para instigar a desordem, através de pressão
e violência, exercidas sobre os homens que lutam por liberdade pacífica. Queremos,
plenos de amor, agir com a força e o poder do FOGO VIOLETA, mas que as
vibrações da liberdade se processem entre os homens de forma suave, e não de modo
explosivo.
Sabeis que o Poder da Chama atua imparcialmente; e vós, sapientes discípulos
da Luz, que tendes em vossas mãos o poder do FOGO VIOLETA, USAI-O para
trazer à humanidade a bênção dos céus.
Sinto que é importante chamar vossa atenção para o seguinte: deixai que atue a
vossa faculdade de discernimento; refleti sobre todas as vossas ações, seus resultados
e conseqüências.
Penetrai na CHAMA DA LIBERDADE que vos transpassa, reconforta e
vivifica.
É muito importante para vós, discípulos que desejais progredir na Luz,
libertar-vos de vossas próprias limitações e falhas, e despojar-vos das trevas que
gerastes há séculos. Vinde todos, recebei a Luz da força purificadora que trará à vossa
vida cotidiana alegria e vivacidade, afastando tudo que ainda impede e entrava vosso
percurso à Luz.
Vinde aos braços de vossos Amigos que muito vos amam e animam vossa Luz
Interna; que desejam ver todos os discípulos livres, a fim de que possam atuar sem
limitações. Repito: plenamente livres, para divulgarem a Luz Divina e o Bem sobre a
Terra.
Como Irmão e Amigo, manterei bem no alto, para vós, a tocha de Luz da
Liberdade.
SAINT GERMAIN
***

O entusiasmo do povo terreno por liberdade está, atualmente, alicerçado na
força que vem gerando agitações, que se manifestam em todos os pontos da Terra. A
Era da Liberdade põe em movimento a vibração desse entusiasmo aumentando, cada
vez mais, sua força e poder.
Nem sempre isso acontece dentro da Ordem Divina, pois ainda predomina
muita vontade humana e falsos meios são utilizados para alcançar a suposta liberdade.
Esta é a razão, o porquê de Nosso conselho insistente: enviar AMOR irrestrito
ao mundo, pois se os homens expressassem àqueles que apregoam a liberdade de seu
modo de entender, tudo se realizaria dentro da HARMONIA e ORDEM CÓSMICA, e
acabariam reconhecendo que é impossível conseguir pela força e à custa de outros a
LIBERDADE completa.
Vossa tarefa – enriquecida pelo poder de vosso amor – consiste em expressar
no mundo paz, harmonia, bondade, compreensão e, particularmente, paciência para
com o próximo. Cada discípulo pode contribuir muitíssimo neste sentido, pois tornouse um FOCO de LUZ da energia divina e a força que tem em suas mãos é dotada de
bastante poder.
O desejo de liberdade é inerente ao homem; algum dia, no momento oportuno,
se evidenciará quem pratica e vivencia a verdadeira liberdade.
O conceito de “liberdade” deve ser revisado e depurado de toda adulteração
causada pelo entendimento humano. Verdadeira liberdade somente poderá surgir
mediante absoluta submissão à Vontade Divina, se bem que pelo julgamento dos
homens, ela possa ser compreendida como oposição.
A submissão à Vontade Divina significa ser totalmente livre de todas as
tendências e desejos humanos; isto é a VERDADEIRA LIBERDADE.
Relembro com satisfação a época em que Me dediquei a este campo de
atividade (ver livreto jubileu da Ponte para a Liberdade, pág. 16), construindo um
gigantesco “Mometum”, de modo que hoje possuo em Minhas mãos, nesta aurora da
Nova Era, um potencial de Liberdade, para envolver todo ser humano mais adiantado
com as suas vibrações e pôr à sua disposição este poder.
Aceitai, também vós, esta substância divina em vossos corpos inferiores e em
vosso mundo. A META DA VIDA HUMANA É VERDADEIRA LIBERDADE,
PAZ, AMOR E FRATERNIDADE ENTRE OS HOMENS! Esta é a perspectiva para
a Era de Aquário, cujo progresso é representado pela paz e liberdade.
Diletos discípulos, o poder do amor necessita crescer e estender-se para que
não haja distinção entre vós e outras vidas, cuja fonte, sustento e princípios básicos
são os mesmos, pois todas as partículas de vida estão interligadas. Nessa união não
existe qualquer interrupção, porquanto é somente vossa consciência que vos dá a
sensação de individualidade, mas o amor sobrepujará essa impressão de separação e,
na unificação geral, ireis progredir na Luz da Nova Era.
Estou convosco em todos os tempos.
Amor e bênção,
SAINT GERMAIN
***

Filhos da Nova Era, seguistes o Plano Divino que vos une com os Amigos da
Luz – Aqueles que vos antecederam. Esses Amigos de outras Eras vos estendem as
mãos, para conduzir-vos novamente; aceitai-as.
Desta vez sabemos: o caminho agora escolhido se transforma em um facho de
Luz que vos indica a meta final. As trilhas laterais pelas quais peregrinastes em vidas
passadas ficaram para trás. Viveis no presente. Hoje sois co-trabalhadores conscientes
para um futuro melhor.
Amigos de Meu coração, permanecei firmes neste caminho que contém tudo o
que vossa conclusão na Luz necessita, ainda facultando a fraternidade com os grandes
Ascensionados Seres de Luz que há éons dirigem a história do Universo. Será vossa a
bem-aventurança, se atuardes como adeptos da Luz na face da Terra, envidando
esforço bem mais amplo pela União da Vida.
Se quiserdes conhecer os Reinos Internos, os Templos de Luz da Hierarquia
Espiritual, então penetrai em vossa consciência mais elevada, mantende vossos corpos
tranqüilos e esforçai-vos para trazer convosco as recordações dessa introspecção.
Após um esforço constante, algum dia conseguireis realizar vossos desejos. Porém, se
quereis, por curiosidade, saber o que fizestes em outras vidas – podeis ter a certeza de
que não revelaremos os acontecimentos passados ante vossos olhos, antes que vossas
condições pessoais permitam. Deveis estar acima dos turbilhões emocionais
provocados pelas experiências de vidas passadas, a fim de evitar o rebaixamento de
vossa vibração. Essas revelações vos serão concedidas, quando o desenvolvimento de
vossa Consciência Crística vos permitir ver todos os acontecimentos pretéritos sem
qualquer emoção e transpassados apenas pelo puríssimo Amor Divino. Tendes a
possibilidade de mudar e dissolver tudo o que ainda jaz oculto em vosso íntimo. As
“ferramentas” estão em vossas mãos: uma delas é a força transmutadora e
purificadora, que já vindes aplicando em vós e em vosso próximo, desde algumas
décadas. Esse poder purificador atua em vossa vida e aos poucos vos livrais das
limitações do passado, enquanto as dificuldades se desfazem.
Temos certeza de que a força interna e a Luz Crística, que estão ancoradas na
Chama Trina em vossos corações, são suficientes para combater e afastar as
imperfeições que ainda surgem em vosso caminho.
Acautelai-vos contra as sugestões de vosso eu-personalidade, que está sempre
à espreita para vos influenciar. O tempo de vossa vitória está próximo, tão certo
quanto se expande vossa Luz Interna. Sede pacientes e, acima de tudo, persistentes na
visualização da Luz que arde em vossos corações, pois a união com o EU DIVINO
torna-se cada vez mais sólida.
Oferecemos Nossas mãos, enquanto vos envolvemos em poderosa coluna de
FOGO VIOLETA. Necessitamos de vós como co-trabalhadores na Vinha do Senhor
mas, para tanto, é necessário purificar-vos.
EU SOU um de vossos Amigos na Luz.
Vosso Irmão,
SAINT GERMAIN
***
As funções de vosso ser externo são, apenas, uma fração de vossa existência
humana; as outras partes atuam na vibração mais elevada das esferas internas, onde
vossa consciência terráquea ainda não penetrou. Contudo, esta porção de vossa

Emanação de Vida é a mais importante e, futuramente, elevareis o vosso ser externo a
tal ponto que o trabalho recíproco de todos os invólucros poderá concretizar-se. Por
ora, cada um desses corpos responde unicamente às vibrações de seu plano
correspondente, por conseguinte não tendes lembrança das atividades dos mundos
internos. Contribui para isso a impermeabilidade de vosso ser externo e –Eu gostaria
de afirmar novamente – conseqüência da falta de pureza.
Temos colocado em vossas mãos os “instrumentos” de purificação e
explicado, inúmeras vezes, como usá-los, a fim de restaurar vossos corpos,
conferindo-lhes perfeição. Constantemente, vos oferecemos Nosso auxílio, mas
aguardamos o vosso apelo, pois a Lei Divina é clara: deve partir de vós a iniciativa do
primeiro passo; e com presteza acudiremos ao vosso chamado.
Meus diletos amigos, percebo vosso pensamento, mais do que de costume,
dirigido a Mim, no dia de hoje, 1o de maio, a saúdo-vos com a poderosa Bênção de
Luz que envio ao vosso mundo. O caudaloso mar de energia que faço afluir em vossos
corações (faço-o sempre que pensais em Mim) serve para avivar o esplendor de vossa
Luz. Os integrantes da Hierarquia reconhecem a obra em que Mestres e discípulos se
empenham em favor dos povos desta Terra.
Aceitai Meus agradecimentos pelo vosso esforço em prol da purificação deste
planeta, o que todos Nós desejamos. Quando a Luz do Novo Dia, em sua
superabundância, extravasar o globo, nada obscuro deverá restar. A Terra prepara-se
para a ascensão, juntamente com a humanidade que fez dela seu campo de
aprendizagem. Há grande necessidade de a Luz transpassar o planeta e o mundo
inferior; portanto, permanecei receptivos, purificados e atuantes na condição de
FOCOS de LUZ, através dos quais faremos fluir Nossas forças. É um gesto abnegado
dos discípulos aceitarem funções nesses planos, funções essas que não podemos
desempenhar devido à Nossa alta vibração.
Vós, discípulos da Luz e amigos de longas eras, vos tornastes muito preciosos
para Nós e, de Nossa parte, procuraremos enviar Nossas forças para vos auxiliar. Os
raios que se expandem de Nossos corações encontram o FOCO DE LUZ nos corações
dos discípulos, convertidos em transformadores; desse modo, ancoramos na Terra,
poderosos caudais de Luz. Concentrai-vos em vossos Amigos da Luz, solicitai a
iluminação divina que acumulamos.
EU SOU vosso Irmão
SAINT GERMAIN
***
MENSAGENS DA BEM-AMADA PÓRTIA,
DEUSA DA OPORTUNIDADE E DA JUSTIÇA
A Lei Divina, que procurais com esforço obedecer, não é um ajuste severo, um
acúmulo de mandamentos ou ordens e tampouco, uma proibição disto ou daquilo. Ela
é o desenvolvimento natural apropriado para a cada ser, em particular, e não exige da
pessoa pouco desenvolvida aquilo que um Ser altamente evoluído é capaz de realizar.
No entanto, cada homem deve viver e agir conforme seu conhecimento e o grau de
adiantamento que possui. Ele fará aquilo que considera ser sua obrigação – o certo, o
Bem.

A Lei acompanha a evolução humana desde seu começo até sua conclusão. As
palavras terrenas são insuficientes para esclarecer os pormenores e a sutileza da Lei.
Entretanto, conforme sabeis (devido às várias experiências de vossas vidas
anteriores), é importante observar a Lei Divina e deixá-la operar, cada vez mais, em
vossa existência. Todas as experiências e conhecimentos provam que a Lei deve ser
obedecida, pois, do contrário, poderia haver um inevitável efeito retroativo e isso não
somente se manifestaria no plano terráqueo como se estenderia à região do “lado de
lá”, acompanhando o indivíduo nas encarnações futuras.
Se bem que o homem possa ser distinguido pela Lei Cósmica conforme o grau
de sua evolução, existe, contudo, absoluta imparcialidade da Justiça Divina, mesmo
que nem sempre a aparência externa o demonstre.
Em inúmeras vidas externas, oriundas de uma série de encarnações, a
diversidade de formação, educação e desenvolvimento das pessoas faz a humanidade,
muitas vezes, duvidar da Justiça Divina.
Porém, sabeis, amados discípulos, como tudo isso se relaciona... e vós também
procedeis em concordância com este conhecimento.
Aquilo que esperais de vosso próximo e também de Nós – vossos Amigos da
Luz – deveis, na medida do possível, estar prontos a retribuir.
Termino esta pequena dissertação sobre a Lei e a Justiça Divina com um
pedido: lembrai-vos, constantemente, do conhecimento do bem, da verdade e da
beleza; procedei corretamente segundo vosso próprio conceito, e considerai que
aquilo que almejais para vós próprios é o que também deveis desejar aos outros.
A espera, em relação ao progresso e desenvolvimento espiritual, jamais irá
decepcionar-vos, se observardes as Leis Divinas. Esta é a condição primordial para
um discípulo da Luz e deverá ser cumprida.
Vossos Mestres que, durante longos períodos, Se dedicaram a esclarecer a Lei
Divina, também vos aguardam.
No serviço à Luz sou vossa Irmã
PÓRTIA
***
A vossa devoção à própria Luz Interna Nos atraiu a vós. Vemos vosso desejo
sincero de colaborar com a Era da Liberdade. Assistimos, também, ao vosso esforço
para realizar todas as tarefas e exigências que vos são determinadas. Prazerosamente,
ficamos ao vosso lado, a fim de transmitir-vos a força e assistência necessárias. Podeis
ter certeza de Nosso auxílio, pois sempre que apelardes à Nossa ajuda ela vos será
dada. Notamos vossa disposição em aceitar todos os ensinamentos que vos
transmitimos; contudo, observamos também que nem sempre vos é possível realizálos. E é, justamente aqui, neste ponto, que desejo auxiliar-vos. Vinde a este
antiquíssimo Foco de Luz que está sempre aberto para receber-vos. Deixai-Nos
preencher-vos com a força e o poder do Fogo Violeta, que está à vossa disposição,
para remover os obstáculos e vosso trabalho. Gostaríamos de que saltásseis sobre os
obstáculos entre o vosso querer e o fazer. Em vossos corações ancoramos a força
necessária para tapardes esse abismo que, às vezes, se apresenta à vossa frente.
Alegramo-Nos de ver vosso esforço no sentido de promover a purificação da
Terra, uma vez que, há séculos, também estou empenhado em torná-la luminosa.
Visualizai o planeta Terra, e mantende inalterada a imagem mental desta Estrela da
Liberdade, totalmente resplandecente. Acrescentai Amor a este exercício de

purificação e, automaticamente, também vos libertareis de todas as trevas e
limitações. Vosso desejo de colaborar com esta atividade de sublimação aumenta,
consideravelmente, a Luz em vossos corações.
Meus diletos discípulos, expandi vosso amor a toda vida errante que se debate
dentro de limitações autocriadas. Amai as pessoas que ainda se acham presas a
conceitos errôneos e deles não querem desligar-se. Elas ainda não são capazes de
compreender que são responsáveis por sua própria ignorância e que, se quiserem,
poderão libertar-se. Vós tendes este conhecimento; portanto, auxiliai-as, apelando ao
Fogo Violeta e à Lei do Perdão em sua intenção e também de toda a humanidade.
Gostaríamos de ver-vos livres, livres e preparados para as Grandes Obras que
desejamos executar por vosso intermédio. A realização de vosso Plano Divino inclui e
prescreve certa disciplina; portanto, segui em frente.
Que vossa consciência esteja sempre repleta do desejo de auxiliar o progresso!
Estais unidos a cada filho da humanidade, sendo vosso destino final a fusão na
Unidade Cósmica, e não podeis vos esquivar a pretexto de atender, egoisticamente,
vosso progresso pessoal. Deveis estar preparados para renunciar a todas as coisas
externas, em benefício do desenvolvimento da humanidade. Concordamos que esta é
uma das maiores tarefas que se apresentam diante de vós; mas sabemos, igualmente,
que podeis atingir tal meta, quando efetuardes esse trabalho em prol da Perfeição;
para isso, colocamos todo Nosso auxílio à vossa disposição.
SAINT GERMAIN
***
Entre as pessoas não existe mais humildade; contudo, esta virtude é um fator
importante na Obra do Pai. Sem humildade, não há perfeição possível em vosso
processo de desenvolvimento. Exercitai esta virtude, juntamente com o amor de
vossos corações, pois estas duas armas são invencíveis no combate às trevas.
Transmiti, com humildade no coração, Nossos ensinamentos às pessoas, de modo que
elas possam compreender o que significa uma Vida Real. Conduzi-as de retorno à
Fonte de onde surgiu toda Vida.
Os momentos mais importantes de vossa existência são aqueles quando
afastais vossa razão e deixais que o coração fale. Então, ficais unidos à vossa Presença
EU SOU, e não haverá mais dúvidas quanto à autenticidade daquilo que possa surgir,
e a tarefas é feita dentro da harmonia divina. Segui o caminho... fazei da escuta de
vosso coração um hábito, especialmente antes de decidirdes a fazer algo. Exercitaivos nas pequenas coisas e, certamente, ireis reforçar a própria confiança, para serdes o
“senhor” nas causas grandes ou difíceis. Não existe outro caminho melhor que esse. O
verdadeiro Amor não falha; o resultado vos dará razão, mesmo que, às vezes, somente
seja visível mais tarde. Não deveis duvidar, se acaso não tiverdes qualquer sucesso
imediato; a recompensa para um Serviço de Amor atua ocultamente, mas vos é
assegurada.
A razão é uma boa auxiliar; contudo, acautelai-vos, não permitindo que ela
seja a “senhora” de vossos pensamentos e sen timentos, pois já tem causado muitos
danos. A razão somente deve ser admitida quando unida ao amor e à humildade; então
sim, ela passa a ser vossa “serva” e não vossa “senhora”.
Todas as coisas boas estão à vossa disposição; acionai-as e trabalhai para que
constituam uma bênção aos vossos semelhantes. Jamais qualquer escassez deverá
oprimir-vos; pedi aquilo que necessitais, com o Poder e a Autoridade de vossa

Presença EU SOU. Olhai acima das limitações que vos separam da grande
Abundância Divina e aceitai, conscientemente, em vossos corações, essa abundância
que é ilimitada.
Em todas as horas de vosso viver, mantende a paz e permanecei na doce
sensação do Amor Divino.
***
Tendes sido preparados para, na condição de canais, trazerdes ao mundo da
forma a abundância da energia divina, que significa a profusão de todas as dádivas
destinadas ao uso ininterrupto do homem. Sob vossa ordem, esse caudal energético
flui nas situações imperfeitas e desarmônicas, transformando-as em perfeição. Como
vos inscrevestes para servir nesta atividade, deveis permanecer fiéis a este trabalho de
aperfeiçoamento, e empenhar-vos em abrir para que desça tanta energia divina quanta
for possível. Desenvolvei vossas faculdades: aprendei a estar, constantemente, ligados
à caudalosa energia e, a todo momento, dirigi bênçãos ao mundo de vossos
semelhantes. A energia transpassa e envolve cada imperfeição, e restabelece tudo à
harmonia Divina. Sede Mestres em vosso mundo – é tão simples!... Possuís o
conhecimento, e sua aplicação depende apenas de vossa vontade e atenção. O bem
enviado retorna multiplicado, mas não esqueçais que o mal enviado também retorna
multiplicado. Refleti sobre o que ficou dito.
Comparados aos vossos irmãos e irmãs, ainda ignorantes,. Vos tornastes
mensageiros divinos, mas considerai: isto também significa grande responsabilidade.
Visualizai-vos como focos resplandecentes a projetarem Luz sobre vosso trabalho, e
onde for necessária.
A esperança de vossos Irmãos na Luz está voltada para os discípulos
espalhados em todo o mundo, aqueles que aceitaram dedicar-se, na esfera terrestre, à
grandiosa Obra da Liberdade. É uma fraternidade maravilhosa, à qual pertencemos
por tempos sem fim. Os poderosos e veneráveis Mensageiros Divinos da sabedoria e
do amor estão trabalhando para transformar a Terra em uma Estrela de Luz, e
reconduzir a humanidade à sua verdadeira destinação. Jamais na história do planeta
houve tanto auxílio como na época atual. Quando a Grande Lei determinar a hora em
que é preciso dar um passo ascensional, então toda energia dissonante – tanto quanto
possível – deverá estar transmutada, para que o nascimento da Nova Era não acarrete
muitas dores.
Almejo a todos os discípulos o reconhecimento de sua esplendorosa Presença
Divina, e a aceitação de seu próprio e divino poder.
Sede abençoados, amigos da Nova Era, e esperai, com o coração aberto, pela
Liberdade de toda vida, assim como Nós estamos fazendo. Que ela se realize
brevemente.
***
Abençoado seja vosso esforço visando alcançar a meta luminosa da Liberdade
para a Terra. Observamos vossos corações e sentimos o amor que devotais a esta
grande Obra da Liberdade. Acrescentaremos a força que solicitardes – e ireis
necessitar – para prosseguirdes na trilha que escolhestes.
Sabemos que este caminho é bem íngreme, e gostaríamos de chamar vossa
atenção sobre todas as eventualidade no trajeto que vos conduz à meta da ascensão;

objetivo que também esteve ante Nossos olhos, tal como uma imagem luminosa,
auxiliando-Nos a suportar as horas trevosas.
Os acontecimentos do mundo externo não permitem que se perceba algum
progresso espiritual; entretanto, não deveis alimentar qualquer dúvida quanto à vossa
participação nas grandes realizações do mundo interno, pois contribuís, com vosso
auxílio, para que uma boa parte de trabalho importante se concretize.
Observamos vossos corações luminosos, e vemos a possibilidade de trabalho
mútuo convosco. Perseverai, pois a Luz jamais se eclipsará por motivo de influências
externas. Vemos a Luz aumentando e, plenos de esperança, aguardamos a ruptura
definitiva do “véu de Maya” e a vitória do Bem, sobrepujando as forças das trevas,
que ainda continuam com seu trabalho destruidor.
Devido aos vossos poderosos apelos, vos tornastes baluartes invencíveis e
inatingíveis, desde que permaneçais firmes, dentro de vossa própria Luz. Deixai que
vos diga o quanto temos realizado através de cada Emanação de Vida, onde quer que
ela viva e contribua para a vitória da Luz Divinal.
Meu amor e Minha paz estão convosco.
***
Vossa súplica alcançou Meus ouvidos, que estão sempre receptivos às palavras
de vossos corações! A Presença EU SOU realiza o contato, e Eu abençôo a todo
aquele que eleva a Luz de seu coração à sua Presença e traz o cetro na mão,
contribuindo com sua própria substância vital para o restabelecimento, na esfera
terrestre, da ordem e da paz.
Venho, portanto, apelar aos vossos corações para tomardes medidas enérgicas
no sentido de arrebatar, novamente a autoridade perdida e, com o poder inerente à
vossa Presença EU SOU, realizar o trabalho que é esperado de vós. Todo movimento
em prol da PAZ para a querida Terra é bom e louvável. E vós, discípulos da Luz, sois
responsáveis pela manutenção da poderosa atividade da Chama da PAZ. Fostes
instruídos a propagar a PAZ, e Eu assumi o compromisso de introduzir a Era da
Liberdade.
***
Amigos e Meu coração, vim incentivar-vos... E aconselho, assim como o
Bem-Amado EL MORYA, que acrescenteis amor e entusiasmo a esta Obra da
Liberdade. É imperioso que ela seja executada, a fim de recuperar o tempo atrasado
da querida Terra, e prepara a humanidade para uma tarefa mais elevada que deverá
realizar.
Nesta vida terráquea, vos foi renovada a oportunidade de participar deste
trabalho que, nas esferas internas, tanto desejastes. Vossa existência é influenciada
pelo juramento que fizestes, antes de nascer. Sabei que a poderosa força de vossa
Presença Divina protege vossa atividade; permiti também que Nós, vossos Amigos da
Luz, penetremos em vosso mundo para vos auxiliar – naturalmente, se não vos sentis
ainda firmemente sustentados pela vossa própria força. A natureza de vossa conduta
diária não deve permitir que surja qualquer dúvida mental, se quereis, de fato,
participar da Luz da Fraternidade Branca. Observai, atentamente, se vossa existência
externa é regulada por este princípio.
Saúdo a Luz em vossos corações e coloco Meus braços protetores em volta de
cada discípulo que serve à Nossa Causa da Liberdade.

***
Tenho a esperança de que os discípulos da Luz, presentes em todo o mundo,
intensifiquem seu esforço conjunto, nesta época de inquietações e agitações belicosas,
para criar poderosa reserva de força.
Essa união é tão necessária quanto todos os poderes da Luz que servem a uma
só finalidade: conduzir a Terra e toda vida à Nova Era. O desenvolvimento e o
progresso individual devem ficar em plano secundário em relação a essa finalidade;
mas, naturalmente, a atividade perseverante em prol do bem para o mundo e o
progresso do discípulo seguem, de mãos dadas, o percurso à ascensão.
Ó, Meus diletos discípulos, Minha posição permite correr os olhos e conhecer
a fundo o inimaginável amor e união dos homens com a Fraternidade da Luz. E
quanto mais alto uma Emanação de Vida subir a Escada da Evolução, tanto mais
humilde e abnegado é seu “serviço prestado”. Que este princípio vo s incentive e
oriente vossas ações no mundo em que viveis. Servir é a atividade de Nossa vida, e
muitos Amigos da Luz estão unidos a Nós. Não conhecemos outro desejo senão
ensinar os homens a fazer o mesmo.
Este orbe precisa transformar-se o mais breve possível, em obediência ao
Grande Plano Divino. Por este motivo, é imperioso insistir nessa evolução.
Estendemos Nossas mãos, aceitai Nossas instruções e conselhos, que são úteis
ao vosso progresso e de toda a humanidade.
***
Vosso Santo-Ser-Crístico é constituído da mesma substância da Luz que criou
o Universo. Cada átomo que compõe vossa estrutura corporal é oriundo do sistema
solar (HÉLIOS e VESTA) e projetado, originalmente, do Grande Sol Central (ALFA
e ÔMEGA). Tudo que vive é formado da Divina Luz Universal. Toda vida está
entrelaçada, ou tem parentesco espiritual entre si. Fazeis parte desse TODO; portanto,
estais ligados à Luz do Grande Sol Central, e sois semelhantes a chispas levadas pela
correnteza do progresso. Estais aqui, na face da Terra, para alcançardes a expansão de
vossa Luz Interna, pois esta é a vossa razão de ser.
Toda Emanação de Vida anela obter esse direito divino e fundamental de sua
existência – transformar-se em um Sol resplandecente. Para isso, entretanto, é
necessário percorrer o Caminho por séculos incalculáveis, ao longo do qual outras
manifestações de vida também progridem.
Vós, como filhos do homem, avançastes à frente de todos os outros reinos
(mineral, vegetal, animal) e, como discípulos da Luz, reconhecestes e assimilastes
todo o processo. Sois precursores da vida que segue, ininterruptamente, rumo à
perfeição. Com isto, vos é imposta grande responsabilidade, que devereis assumir. Os
átomos de vosso corpo físico devem vibrar mais aceleradamente, a fim de que a Luz
Interna possa transluzir através dele – o exemplo da Transfiguração demonstrado pelo
Mestre JESUS, o CRISTO. Purificai vossa estrutura corporal de todas as trevas que
ainda impedem a Luz de transpassá-la. Já vos foi outorgada a Força da Chama
Purificadora e conheceis o método.
Amigos de Meu coração, uma vez que estais cientes das Leis da Vida, sabei
que a Nova Era espera que exerciteis a aplicação primorosa dessas Leis. É desejo de
vossos Amigos da Luz preparar-vos para serdes canais perfeitos e imaculados das
Forças Divinas do Universo, razão pela qual Eles ministram Suas instruções. Deste

modo, a torrente de energia divinamente qualificada é atraída em descenso, para
beneficiar e enriquecer com as virtudes da perfeição as existências vindouras,
ascensionando-as e sendo reconduzidas ao TODO, através da grande e caudalosa
Energia Universal.
A Divina Lei Universal abrange toda Vida e todos deverão submeter-se a Ela –
tanto faz que tenham ou não conhecimento da mesma. Por conseguinte, é muito
importante proporcionar aos homens o conhecimento da Lei Universal, em todos os
seus aspectos, para que aprendam a reparar seus erros ainda nesta encarnação.
Todavia, como sua substância física tornou-se pesada e espessa, muitas vezes há
necessidade de um tempo bastante longo, para que ela volte a ser límpida. Todas as
vezes que participais de um Serviço Divino, vossa matéria se torna pouco mais
diáfana e, aos poucos, as cintilantes Forças Divinas podem expressar-se com mais
intensidade. Todo vosso esforço para alcançardes esse objetivo é louvável.
A coroação de vossa existência – a ascensão na irradiante Luz de vossa
Presença EU SOU – está prevista para o término de vossa vida terrena, que ainda
oferece ensejo para boas e belas obras que ambicionais, mas também muito trabalho e
“serviç o prestado” à Luz. Esta coroação nem sempre se realiza de forma visível, aqui
no plano físico. Entretanto, deve ser vosso desejo alcançá-la ainda aqui, nesta vida
terrena – e não mais tarde, no Reino Interno – mas que seja visível ao olhos de vossos
precursores e represente incentivo e enriquecimento à Vida de modo global,
considerando que sois o exemplo e o mentor.
***
As purificadoras torrentes de Luz e Força circulam em volta da Terra,
reforçadas pelas energias dos Seres, aos Quais apelais e Que são reconhecidos por
todos os que se dedicam ao “serviço de purificação”. Uma vez que assimilais esta
energia, iremos, com esta Força adicional, purificar tanto quanto for possível os fardos
cármicos que ficaram para trás. Concentrai-vos no Fogo Violeta, e recebei esta bênção
que vos concedemos neste serviço de purificação.
Estamos sempre prontos a libertar-vos das escórias que se acumularam durante
séculos, e que ainda estão incrustadas em vosso ser. Elevai constantemente vossa
consciência e colocai-a à Nossa disposição.
***
A energia que irradiais sempre adquire a cor e a característica que lhe é
imposta. Para os discípulos da Luz, que recebem Nossa instrução, isto é uma realidade
bem conhecida. Há séculos, essa energia está sendo malbaratada. Muitas vezes
projetastes, nesta ou em outras encarnações, sentimentos maldosos, perversos,
imorais, inclusive os de ganância, egoísmo, vaidades pueris, etc. Todas essas
vibrações perniciosas deverão ser sublimadas, a fim de libertar a Energia Divina que
lhes ficou aderida. A energia, que era a força do Bem e vos foi dada tão prodigamente,
tereis que devolver purificada. Vede aí a atividade mais importante de um discípulo
escrupuloso.
Com estas palavras, nada de novo apresentamos – sabemos que, muitas vezes,
vos sentis enfastiados de ouvir sempre a mesma advertência. Entretanto, é muito
importante lembrar que cada partícula de energia irradiada por vós é vossa e
sempre vos pertencerá, tanto aqui como em outros mundos. Vede, portanto, como
é essencial elevardes essa energia depurada e recarregada da Força Divina que reside

em vós. Vossa Emanação de Vida é constituída dessa Força – a mesma que está
presente em todo o Universo. Ela é a vossa própria Vida que se apresenta
individualizada!
Enquanto houver energia malbaratada a expurgar, não estareis livres dos
fardos cármicos do passado. Este é o motivo porque retornam, para resgate, novos
acontecimentos e situações dolorosas em vossa vida.
Invocai vossos Amigos da Luz! Eles gostarão de auxiliar-vos, porquanto todos
Nós desejamos vossa libertação dos fardos cármicos de outrora que se acumularam, e
que vos transformeis no modelo ideal para intermediar as Forças Divinas, as quais
aprendestes a movimentar.
***
Percebemos vossa grande alegria ao realizardes o exercício de purificação, e
vemos como a energia assaz turva foi libertada, multiplicando o Bem sobre a Terra. É
por este motivo que permanecemos aqui na face do planeta tendo deixado em segundo
plano o prosseguimento de Nossa evolução. Temos a certeza de que seguireis as
Nossas pegadas. Sede pacientes! Persistentemente, continuai vosso esforço para a
sublimação de vossos corpos internos.
Cada vez que flamejais a transformadora Chama Violeta através de vós, sua
força e poder dissolvem grande quantidade de substâncias impuras e pegajosas (vide
exercício de purificação, no livro Invocação à Luz).
Devido à aceleração da freqüência vibratória, grande quantidade de carmas da
humanidade está vindo à tona, para ser transmutada em Luz. É o resultado da
infinidade de erros praticados no passado, pelo gênero humano, e que continua
perturbando seu processo evolutivo.
Essa energia, mal qualificada no pretérito, volta, por conseqüência, aderida à
aura da pessoa responsável pela infração. Portanto, é dever de cada pessoa aplicar o
Fogo Violeta, para que sua aura fique cristalina; assim, automaticamente, o plano
astral que envolve a Terra (aura do planeta) passa a emitir mais fulgor,
transformando-a em uma Estrela de Luz.
Somos altamente gratificados pela permissão que Nos foi concedida, de
transmitir aos discípulos da época atual, a sabedoria do Poder Purificador da Chama
Violeta. Bem melhor do que vós, vemos o resultado de vosso esforço, não importa
que o mundo possa estar meio sombrio; não obstante, tudo se encaminha para o êxito.
A vitória da Luz é indiscutível, pois uma gigantesca e poderosa torrente de Luz irá
engolfar a Terra.
Preparai-vos, diletos discípulos, maravilhas surgirão ante vós – não hoje nem
amanhã – mas ainda nesta existência terrena. Confiai, a tarefa que estais executando
irá crescer à medida que vossa purificação progredir. É condição imprescindível
possuirdes um certo grau de pureza, para o desempenho de vossas tarefas futuras.
Assim, não acumuleis novas trevas, mas esforçai-vos, continuamente, para que a Luz
transpasse tudo que façais. Ela aplicará sua eficácia para a solução de todos os
problemas externos, a fim de que, livres de fardos pesados, vos transformeis em
exemplos perfeitos para todos aqueles que gostaríamos de vos encaminhar. Foi
afirmado pelos Amigos da Luz que estamos palmilhando um novo começo e que
possibilidades maiores poderão apresentar-se, agora.
Permiti que Eu flameje a Chama Violeta através de todas as trevas que ainda
cobrem vosso Caminho.

De quando em quando, afastamos, pacientemente, todos os resíduos de vossos
erros do passado – principalmente se Nos invocais – porque sabemos que estais
executando uma tarefa em prol da Vida e, assim podemos auxiliar-vos bem mais do
que seria possível em tempos idos.
***
Algum dia, a luminosa Estrela da Liberdade – o planeta Terra – ocupará seu
lugar que foi devidamente predeterminado, junto da Fraternidade Universal, isto é,
com seus Irmãos Planetários. Todo o Nosso extraordinário e grandioso trabalho
consiste em reconduzi-La à vitoriosa conclusão na Luz, que é o resultado de muitas
vidas evoluídas.
Todo homem necessita completar sua parcela de contribuição ao Plano divino
para a Terra, tanto faz que tenha ou não consciência de sua participação, porque,
algum dia, ele deverá concluir seu Modelo Divino. A oportunidade para vós, amigos,
é agora!
Viestes para dar o grande passo em direção à Liberdade. Seguidamente vos
relembramos esta realidade, porque vosso conhecimento se perdeu; contudo, ele é
sustentado pelo vosso Plano Divino. Dedicai-vos à atividade do Fogo Violeta, a fim
de evitar novos fardos cármicos.
A época atual, em que nascestes, foi apontada para o início do grande processo
de transformação cósmica, e Nós contamos que todo filho do homem participe desse
trabalho, cumprindo a promessa que fez antes de aceitar a encarnação.
Cada um de vós veio a este mundo com uma aptidão específica que investireis
neste grandioso trabalho; cada um foi colocado em lugar diferente. Essas habilidades
reunidas irão contribuir para que a Imagem Divina se complete.
Fostes entretecidos na tela da história terrena e não podeis vos livrar de vossos
compromissos, enquanto a vida global não der um passo à frente. Todo aquele que já
sobressaiu um pouco mais na consciência das massas adquiriu, com isso, uma certa
responsabilidade. Sois Focos de Luz; muitos seres humanos desejarão aquecer-se
junto a esses Focos do Fogo Sagrado. Desejarão receber através de vós a força a Luz
Divina, vossas dádivas, e quererão ainda fazer de vós seus professores, amigos e
auxiliares.
Essa será a vossa tarefa. Deveis estar preparados para auxiliar e provar àqueles
que vos procuram que os amais. Porém, deixai, em qualquer caso, prevalecer a força
do discernimento, a fim de saberdes até onde o auxílio deve ser dado e o quanto o
próximo deverá agir por si mesmo para ser merecedor dessas dádivas.
Diletos amigos, também Nós ficamos plenos de alegria ao observar vosso
empenho de aproveitar o momento oportuno, expandindo as Forças Divinas. Nunca é
demais prestar um serviço desta natureza. Procurai atrair ao vosso mundo as Forças
Divinas para que elas jamais escasseiem. Vosso próprio ambiente deve irradiar paz e
harmonia, para que todo aquele que entrar em contato convosco sinta essa PAZ.
Que vossa tarefa seja vivenciar a Paz, Harmonia e Amor.
Visualizai-vos envoltos pela bênção da poderosa e transmutadora força do
Fogo Violeta. Conservai em vossa mente a imagem deste invólucro que consome tudo
que é negativo. Se, em vosso mundo externo, surgir qualquer dificuldade, então
pensai em SAINT GERMAIN; vereis debeladas todas as dificuldades. A Força do
Fogo Sagrado está à vossa disposição; Eu vos auxiliarei. Pelo mesmo raio do
pensamento que dirigis a Mim, retornará a vós a Minha bênção. A Luz em vosso

caminho, o amor, a proteção e a Benção da Hierarquia Espiritual estão sempre ao
vosso dispor.
***
Queridos amigos da Luz, não é a primeira vez que trabalhamos juntos. A
aurora da Nova Era exige outra reunião com todos os Nossos discípulos para, em
conjunto, prosseguirmos na Grande Obra já prevista e anunciada pelos Mensageiros
da Luz. Não é em vão que, ano após ano, vindes praticando a purificação de vossos
quatro corpos inferiores. Muitas trevas e impurezas de outras encarnações, que ainda
vos prejudicavam, foram consumidas pelo Fogo Violeta. Entretanto, muitos males
ainda são praticados pelo homem e chegará a hora em que todas as energias negativas,
criadas pelo indivíduo, retornarão a ele, devido à acelerada freqüência vibratória da
Luz, que se manifesta no planeta e entre os humanos. Cada pessoa deverá cuidar,
tanto quanto possível, para que seu mundo fique em ordem. A energia que foi
malbaratada pelos discípulos da Luz e que ainda está presa a qualquer formapensamento, tal como um vórtice de energia concentrada, algum se libertará e afluirá
ao seu mundo. Se Me refiro aos discípulos. É porque suponho que eles façam uso
diário e constante do Fogo Violeta, para transmutar tudo em Luz.
Que vosso alvo seja purificar essa energia, a fim de reconduzi-la à sua origem
– à aura do Sol. Lastimavelmente, a energia conspurcada por vós, se unidas a outras
idênticas, possuirá ainda grande força de penetração. Vós sabeis que é possível,
apelando a Nós, Seres de Luz, realizardes os trabalhos de dissolução. Tendes feito uso
desse privilégio? Ele vos foi concedido; aguardamos, pois, vosso chamado. É muito
importante que os fardos cármicos sejam afastados antes de a Luz tornar-se mais
forte, pois essa irrecusável energia – a Luz cada vez mais acelerada – convergirá para
o mundo, e poderá ativar em vossa vida condições perturbadoras, como alteração da
ordem, transtorno ou agitação.
Nós vos pedimos: visualizai-vos dentro de um Foco de Luz do Fogo Violeta, e
dirigiremos a energia com vosso selo para o centro desse ponto de irradiação... Sede
gratos, queridos amigos, que essa operação seja oculta a vossos olhos, pois às vezes
surgem cenas de atrocidades que foram cometidas no tempo da era atlântida. Deixai
que as chamas do Fogo Violeta afluam a todas essas energias maculadas, que
encaminharemos para serem depuradas e tudo seja afastado, para não mais surgir em
vossa existência.
Queira a Luz de vossos corações predominar em vossa vida, zelando para que
nada negativo penetre em vosso ambiente. Isso é possível, Meus amigos, se ativardes
a Luz de tal forma que preencha vossa cercania. Tudo que for negativo será
rechaçado. A propósito, enquanto ledes esta mensagem e vos ocupais com o Fogo
Violeta, uma boa parte dessa energia negativa é dissolvida; portanto, trabalhai com
entusiasmo, para que toda ela seja consumida. Nós vos damos toda assistência.
Eu vos envolvo na Luz e no Amor de Meu coração.
EU SOU vosso Amigo de longas datas.
SAINT GERMAIN
***
“Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, esta foi a invocação que ressoou na face
da Terra; não obstante, seus atributos foram invertidos.

Será que a esperança contida na afirmação destas palavras já se concretizou?
Será que a humanidade amadureceu?
Os acontecimentos provam o contrário; mesmo assim, as aparências enganam.
Uma parte considerável da humanidade que está se encarnando nesta época traz em si
um aumento progressivo da Luz; no entanto, necessita de um impulso especial para
romper a casca externa que a envolve; então, automaticamente, as forças internas
surgem e contrapõem-se às trevas. Também vós, discípulos, ainda não afastastes o
invólucro grosseiro que obscurece vossa Luz Interna. Aliás, já sentistes um impulso
extraordinário e percebestes a pressão interna, para arremessar de vós aquilo que
dificulta vossa iluminação. Contudo, existem ainda muitos preceitos a obedecer, que
se transformam em sabedoria, antes que desperte, totalmente, vossa faculdade de
receber a força inspiradora.
Não proteleis, indefinidamente, a aplicação de vossos conhecimentos, pois
ainda vos falta acender a fagulha do estopim que ateará o fogo de vossa Luz.
Um sentimento de Amor – o AMOR Universal – irá inflamar ou provocar tal
incêndio; portanto, cultivai o Amor com toda presteza e dedicação, em oposição à
indiferença e dureza do mundo. Muitas pessoas desaprenderam a ter fé no Bem. Elas
precisam readquirir a convicção de que amor e compaixão nunca serão perdidos.
Ajudai-as para que recuperem a fé, e que esta esperança conquiste solo firme.
Eu abençôo vossa Luz Interna. O amor de Meu coração acompanha cada
discípulo em seu caminho.
***
Continuo, insistentemente, a instruir-vos.
Reconhecestes a exigência da hora!
Neste século, fostes colocados aqui, na face da Terra, com a intenção de
preparardes o Caminho para pessoas desejosas de liberdade. Entretanto, nem sempre a
liberdade se processa no sentido do progresso. Lastimavelmente, o momento urge e
não há mais tempo a perder. Por este motivo, os movimentos revolucionários são
inevitáveis, para que possa surgir algo novo de sistemas e organizações ultrapassadas.
Geralmente, o homem acomoda-se e prefere conservar as antigas opiniões;
mas é preciso tirar de suas mãos tudo que está obsoleto, para que ele se disponha a
aceitar as novas idéias e planejamentos. Vós, discípulos, também não sois exceções
nem estais a salvo deste modo de pensar e agir. Já várias vezes temos alertado que
muitas mudanças irão acontecer em vossa vida – aceitai-as como atinentes ao vosso
Discipulado!
Conhecestes a purificadora força do Fogo Violeta, e sabeis como ela atua de
forma benéfica. Alegramo-Nos em ver os discípulos trabalharem, intensivamente,
com denodo e amor, fazendo uso da Chama Violeta. Usai-a para dissolver e consumir
carmas de um passado remoto, e recolocar vosso mundo em ordem.
Familiarizai-vos com o pensamento de que os velhos conceitos que foram
impressos em vossa vida têm que dar lugar a novos, como, por exemplo: o conceito da
“moral” que deverá ser restituído ao seu verdadeiro sentido.
As Grandes Leis Cósmicas incomuns, não fundamentadas nos costumes,
regem a Vida; mau grado as pequenas ou insignificantes interpretações do homem, a
humanidade terá de submeter-se, quer reconheça ou não essas Leis.
Familiarizados com este conhecimento, procurai aplicar os diversos aspectos
da Lei, envolvendo-a com vosso Amor. Uma das virtudes mais importantes é
vivenciar o Amor, irradiá-lo e ser o próprio Amor manifestado, assim como todos

Nós, os Mestres, fazemos. Tendes o exemplo do Bem-Amado Mestre JESUS, que se
transformou no Cristo ressuscitado, por meio do amor que Ele continua irradiando
para toda a humanidade.
Percebemos, seguidamente, que ainda existe grande escassez desta virtude;
entretanto, a FORÇA DO AMOR deve ser desenvolvida, ampliada e reforçada. O
Amor é acessível, assim como o ar e a água; contudo, para ser reanimado, ele precisa
encontrar em vossos corações o flamejante Foco de Luz. Isso requer boa-vontade e
um constante exercício, a cada hora, e é uma das mais difíceis tarefas no Caminho do
Discipulado.
Recomendamos, durante vossos exercícios diários, visualizardes o Amigo da
Luz – o Mestre Ascensionado de vossa escolha – mas evitai escolher um guru no
plano físico.
Certamente ireis receber com amor vosso Mestre de Luz da Grande
Fraternidade Branca. Da mesma forma, envolvei com a força de vosso amor as
pessoas pertencentes ao vosso círculo, principalmente aquelas com que estais em
desarmonia. Podeis, com o Transmutador Fogo Violeta, auxiliar a relação entre
supostos inimigos, de modo que será mais fácil para o AMOR DIVINO atuar.
Somente assim, Meus diletos amigos, podeis reforçar e aumentar a Força do Amor.
Percebo-o em vossos corações; deixai-o extravasar, para abençoar os homens que
ainda sofrem a escassez do Amor Divinal.
Recebei amorosamente esta pequena lição Daquele que fez de Seu coração o
alicerce do AMOR para a Nova Era. Fazei o mesmo!
A Luz de Meu coração vos envolve e presta assistência a cada um de vós, que
dela muito necessitais, para a execução de vosso trabalho.
Com amor,
SAINT GERMAIN
***
Um novo dia começa, a claridade aumenta espalhando sua luminosidade no
horizonte. Os primeiros raios do sol derramam-se sobre a Terra, penetrando e
preenchendo, lentamente, com a luz solar, a paisagem antes sombria.
É assim, queridos amigos, que inicia um novo dia na Terra, e também é assim
que começa a despontar a aurora da Nova Era – a Era da Liberdade – que projeta seus
raios nas trevas da ignorância e, vagarosamente, transpassa toda Vida com a vibração
da sabedoria do signo de Aquário.
Vemos, mais do que outrora, a reação de contrariedade das forças tenebrosas,
quando sua turba é molestada.
Assim como o sol da manhã afasta as sombras, apesar de as nuvens escuras
muitas vezes esconderem seus raios, também a Luz da Nova Era desponta, e nada
pode detê-La. A escuridão desaparece, quando a radiação da luz se torna mais potente.
Nada pode alterar o vencimento do prazo determinado pela justiça cósmica; as
trevas não têm poder perante a Grande Lei Universal. Portanto, vós, discípulos,
mantende firme esta convicção em vossa consciência, porque sabeis perfeitamente
que os pensamentos positivos são mais fortes. São eles que apressarão o desenrolar
dos novos acontecimentos – prenúncios da Nova Era. Construímos o futuro sempre
presente, com o auxílio de vossa ativa e mútua cooperação. Dirigi as forças irradiantes
em todas as situações pessoais e mundiais, para que o processo de purificação
espiritual, ou mesmo acontecimentos terrenos, se esclareçam mais rapidamente e

sejam encaminhados à Ordem Divina. Muito pode ser feito, dentro desta orientação.
E, se isto se der, cada discípulo da Luz será um ancoradouro para as Forças Cósmicas.
Crede na aurora do Novo Dia que, aliás, já é bem visível na linha do horizonte
planetário. Amados discípulos, agradeço vosso “Serviço Prestado” em favor do Bem
na Terra, assim como no Céu.
EU SOU vosso irmão e Protetor na Luz.
SAINT GERMAIN
***
Vossa dedicação e apelos atraem a bênção ao vosso mundo.
Eu vos saúdo, amorosos amigos da Luz, e, olhando através do tempo, vejo
Nossa união secular!
Nem sempre estivestes ativos na prestação de um serviço divino; várias vezes,
perdestes de vista o Caminho Real. Entretanto, vos encontramos, novamente, como
buscadores da Luz Maior e, já persuadidos, peregrinais, desde séculos, o antiqüíssimo
Caminho do Discipulado, em cujo final encontrareis a Perfeição do HOMEM
DOURADO.
Sempre que uma pessoa se recorda de sua verdadeira procedência, e deseja
procurar o Caminho que a levará à Fonte da Vida, também Nós entramos em ação,
para auxiliá-la a percorrê-lo. E, desta vez, temos a certeza de que não a perderemos de
vista.
O grande processo de purificação da Terra está em franca atividade. A Lei da
Vida rege o cumprimento do prazo da causa e efeito; e esse prazo foi dilatado pelos
Grandes Seres de Luz e Construtores do Universo, numa concessão muito especial a
este planeta.
Conheceis a Lei da transmutadora e purificadora Força do Fogo Violeta. Essa
Força, que sempre existiu e que Nós usamos para afastar as más aparências, pela
primeira vez foi colocada à disposição da humanidade, para seu benefício, justamente
neste século que está abarrotado de tentativas tenebrosas, para destruir o planeta Terra
e subjugar a humanidade. Este foi o sinal dado para a introdução da FORÇA
transmutadora, e Nós estamos contentes de ver a multidão de pessoas que segue e faz
os apelos que estamos divulgando livremente.
O esforço de purificação empreendido pela Hierarquia Espiritual somente
pode chegar a um resultado feliz se os próprios seres humanos colaborarem, pois
foram eles que levaram a Terra à beira da falência de seu curso planetário; portanto,
queremos trabalhar unidos, e ministrar a muitos homens o conhecimento da grande
fórmula para sublimar o planeta. É de interesse fundamental para a integridade de
vosso globo-escola.
Deixai que estas palavras penetrem fundo em vossos corações. Elas irão
esclarecer-vos sobre a gravidade da hora presente e servirão, talvez, para dar um novo
impulso a muitos buscadores da Luz.
Observamos vossos corações e vemos como a Luz se amplia e se propaga...
Quanto mais avançais no Caminho tanto mais luminoso é esse Foco de Luz; é um
centro magnético que vai atrair muitas outras Emanações de Vida que desejam
dedicar-se ao Serviço da Luz. A humildade é um dom divino; procurai expressá-lo,
para serdes um exemplo àquelas pessoas que vos procuram.

EU SOU vosso amoroso Amigo e derramo a irradiação do Fogo Violeta sobre
vós, sempre que solicitardes, como bênção e auxílio em vossa vida – a vós, dedicados
trabalhadores da Luz.
SAINT GERMAIN
***
Se perguntásseis aos homens o objetivo de sua existência, iríeis receber
respostas variadas. Cada pessoa o vê de acordo com o ponto-de-vista de sua evolução.
A maioria das pessoas referir-se-ia à felicidade, riqueza e posição social, ou seja, bens
materiais. Não importa a diferença de mentalidade dos homens e quantas seriam suas
respostas. A verdadeira meta é comum a todos: a conclusão ou a perfeição final do
HOMEM DOURADO – mesmo que isso não se realize nesta existência. No entanto, é
necessário dar um passo à frente, ainda nesta encarnação, embora a maioria das
pessoas não tenha consciência disso. Seu propósito consiste em ter uma vida
agradável, educar seus filhos como pessoas idôneas e, na medida do possível, não se
privar de hábitos adquiridos.
Meus amigos, para um buscador da Luz, isso é muito pouco! Seu alvo deve
estar acima da vida terrena e voltado, totalmente, ao reino espiritual. A vida material
no Caminho para a Luz perde cada vez mais seu significado. O habitat do homem é o
lugar onde ele conserva e supre o corpo físico, que é seu meio de expressão no mundo
externo; deve ser bem tratado e cuidado com alimentos puros e descanso adequado,
para as células se restaurarem do desgaste físico e mental, permitindo que ele seja um
bom instrumento. Apesar de o corpo físico ser a menor parte de seu Ser Real, as
outras partes vivem dentro e fora dele, e para ser mais claro, manifestam-se dentro de
outra freqüência vibratória; e esta é vossa verdadeira vida, mesmo que não tenhais
qualquer noção dela.
O acesso a esses Reinos mais elevados abre-se aos discípulos, ao progredirem
no Discipulado. Somente então eles irão reconhecer as inesgotáveis possibilidades que
lhes são oferecidas, de aprender a pesquisar e oferecer seu auxílio. O verdadeiro
homem é o “Senhor” de seu corpo e não o escravo. Prestai atenção, quando o eu personalidade estiver sempre à cata de novidades.
EU SOU vosso Amigo até a meta final.
SAINT GERMAIN
***
“EU SOU uma coluna de F OGO VIOLETA, um Foco de Luz de energia
cósmica, que consome tudo que é negativo”.
Discípulos, que seja este o vosso “mantram” para todos os momentos! É uma
oportunidade maravilhosa e extraordinária livrar a energia retida pelas forças
negativas e devolvê-la sublimada à origem cósmica, a fim de ser novamente
arremessada, sem tardar, através das eclusas, para energizar a vida sobre a Terra.
Discípulos da Luz, que vos dedicais a este “Serviço Prestado” especial, sabei
que a Hierarquia Espiritual vos observa, cheia de esperança, e vê que divulgais aos
filhos dos homens o conhecimento das Forças Divinas, ensinando-os a usá-las do
mesmo modo que fazemos convosco, para que toda pessoa possa ser um Foco de Luz

irradiante, e capte, intuitivamente, as Graças Divinas que estão à disposição da
humanidade.
Esses puríssimos raios cósmicos têm uma freqüência vibratória tão alta, que
ainda não podem ser acessíveis a pessoas não esclarecidas. Mas vós, que tendes
conhecimento e já acelerastes um pouco mais a vossa vibração, sois os
transformadores através dos quais fazemos fluir Nossas Forças. Não podeis avaliar o
que significa possuirmos tantos Focos de Luz sobre a Terra, os quais formam as
esclusas por onde fluem as puríssimas Forças Cósmicas. Todavia, se alguns desses
Focos perdem sua pureza e humildade, as comportas fecham-se automaticamente.
Vossa tarefa consiste em distribuir os ensinamentos em linguagem acessível àquelas
pessoas que estão em condições de aprendê-las. Refleti: no começo de Nossa
doutrinação, vossos ouvidos também, estranharam as Nossas palavras. Esforçai-vos
ante vossos semelhantes, assim como Nós, expressando-vos de modo que possam
entender. Às vezes, é conveniente que esqueçais um pouco aquilo que já aprendestes e
conseguistes, e vos coloqueis na mesma condição de vosso próximo; e assim, possais
atingir sua capacidade de compreensão com palavras simples e claras.
Muitas vezes, observamos a falta de receptividade do homem. Aquilo que
desejais oferecer com amor passa de largo pelos seus ouvidos; portanto, é preciso que
os ensinamentos sejam compreensíveis para sua mentalidade.
Isto vem a ser uma pequena recomendação que deveis conservar na memória.
Venho, novamente, com o coração transbordante de alegria e com as mãos cheias de
bênçãos, para cobrir-vos com o Fogo Violeta, a irradiante e purificadora Força que a
Lei Cósmica Me outorgou para preservar... Que Ela se torne inerente à vossa natureza,
e sua Força purificadora atue em toda parte onde estiverdes, mesmo que nem sempre
vosso pensamento esteja ligado a Ela. É importante viver a harmonia e a paz; assim,
as Forças Cósmicas que operamos vos serão eficazes.
Eu vos envolvo com o amor de Meu coração, e externo Minha profunda
gratidão por todo auxílio dos discípulos; aquilo que já foi alcançado com a benção do
Fogo Violeta.
SAINT GERMAIN
***
PURIFICAI VOSSO CORPO ETÉRICO
Eliminar pensamentos negativos e neutralizar a energia que se encontra
aderida a eles produz quase sempre uma melhora acentuada de muitas enfermidades
mentais e físicas. Este princípio, há muito tempo, vos é conhecido através da
medicina.
Discípulos, deveis analisar-vos e descobrir o que este preceito significa para
vós. Não é necessário revolver as recordações para dissolvê-las e consumi-las com o
auxílio do Fogo Violeta. Se tiverdes alguma perturbação no organismo, da qual até
agora não conseguistes ser o “senhor”, gostaria de fazer -vos uma proposta: tentai
visualizar vosso corpo etérico. Ele se compõe de uma leve substância que
corresponde, na forma, ao vosso corpo físico, e cintila dentro de uma delicada névoa
de suave cor violeta. Apresenta nódoas escuras, que denotam distúrbios, mas também
poderíamos qualificá-las de marcas ou lesões incrustadas, produzidas por mágoas,
ressentimentos ou amor-próprio ofendido, etc.

Impreterivelmente, há grande necessidade de remover todas as máculas.
Deveis, resoluta e sistematicamente, visualizar, com a maior nitidez possível, os raios
violeta que pondes em movimento, consumindo todas as máculas e defeitos, e
purificando, novamente, todo o vosso corpo etérico, até deixá-lo luzindo
cintilantemente. Desta forma, dissolveis os elementos nocivos que se refletem em
vosso corpo físico, e uma sensação de liberdade apossar-se-á de vós – se afastardes,
por meio de um trabalho metódico, todas as manchas e cicatrizes de vosso corpo
etérico.
Diletos amigos, nesta época de atividade do Fogo Violeta, trabalhamos
mutuamente. Eu ofereço Minha assistência e amparo aos discípulos que se dedicam à
Nossa Obra de Liberdade para a Terra.
Vossa deficiência, indisposição ou mal-estar são causas remotas que
desejamos neutralizar através deste processo. Fazei uso de Meu auxílio, exercitai
vossa faculdade de visualização. Talvez reconheçais os defeitos em vosso corpo
etérico. Concentrai-vos no trabalho de purificação, projetai a irradiação
transformadora para dentro do corpo etérico, e vede vosso corpo vital sublimado e
luminoso. Com isto, serão afastadas as aparentes condições doentias.
Experimentai, diletos discípulos, a oportunidade deste trabalho edificante.
EU SOU vosso amoroso Amigo.
SAINT GERMAIN
***
É obrigação de todo discípulo da Luz refinar, cada vez mais, a substância de
seus corpos sutis, isto é: eliminar toda matéria grosseira e aceitar somente vibrações
mais aceleradas. Portanto, quanto mais ele se dedicar às realidades do mundo
espiritual e deixar, em segundo plano, os acontecimentos do mundo físico, mais
delicados serão seus invólucros, pois tudo que for grosseiro será afastado.
Dirijo especialmente a vós, discípulos zelosos, o que acabei de dizer. Também
é necessário manter vossa pureza no mundo interno, durante vossa atividade noturna.
Quanto mais resíduos carregai convosco, tanto maiores são as dificuldades para
elevar-vos aos mundos mais sutis. Vossas vibrações manifestam aquilo que praticais,
aquilo com que vos ocupais. Os mundos sutis, onde penetrais, são sempre aqueles que
correspondem à vossa própria vibração. Se desejais fazer algo no plano físico com o
fim de projetar vosso vaidoso eu-personalidade, então jamais penetrareis nas esferas
mais sutis. Mas, ao contrário, se desejais realizar algo de filantrópico, de modo que
vossa intenção esteja carregada de vibrações puríssimas, então, certamente, recebereis
das esferas mais altas as idéias e os meios para concretizar, no mundo da forma,
aquilo que é a Vontade Divina.
Limpar os corpos internos é uma tarefa imprescindível dos discípulos que, sem
vaidade e sinceramente, desejam galgar a Escada Espiritual. Se vós, discípulos,
quereis colaborar Conosco no altíssimo mundo sutil, então deveis acelerar vossa
vibração para nele ingressardes, e isto depende, exclusivamente, de vós. Desejamos
mostrar-vos a esfera que podereis atingir, a fim de fazerdes uma idéia de vossa própria
vibração. Isso vos fará perceber as belas perspectivas ao vosso alcance.
É de lamentar, mas é certo que o germe da vaidade corrói o homem. Contudo,
diletos discípulos, desejamos auxiliar-vos no esforço de vossa sublimação. Estamos
muito interessados em que vossos corpos inferiores adquiram transparência e
luminosidade, a fim de serdes um exemplo nos mundos internos e terdes acesso aos

grandes conhecimentos espirituais, ampliando vossa consciência divina e sendo,
também, um modelo de pureza, humildade compreensão, amor e a própria Luz
Divinal, aqui, no mundo da forma.
Sabei: as coisas que não são feitas pela Vontade Divina desintegram-se por si
mesmas.
Vinde ao Nosso sacrossanto Templo do Fogo Violeta e deixai que vos auxilie.
Absorvei as energias dos raios violeta; deixai-as agir através de vossos quatro corpos
inferiores; levai-as à vossa vida cotidiana; purificai com o Fogo Violeta tudo que
tocais. Deixai os raios fluírem, através de vossas mãos, aos vossos trabalhos; conduzi
os raios, com vossas mãos flamejantes, a todas as substâncias, a todas as pessoas com
que entrais em contato.
Existe tanta bênção neste trabalho que sereis libertados de todas as vossas
limitações e trevas. Esta é a tarefa a ser executada na Nova Era já entrante.
Purificação, Paz, Amor e Vontade Divina são as forças de transmutação mais
poderosas que podeis e deveis usar. E, se atuardes com sinceridade, é infalível um
bom resultado.
Isto, Meus amigos, representa um trabalho constante. Eu vos saúdo, e coloco o
manto do Amor sobre vossos ombros. Gostaria de conduzir-vos; segurai Minhas mãos
e juntos entremos na Era da Liberdade, onde todas as limitações cairão por terra.
Deixai que vos guie durante a fase de mudança cósmica, pela qual a humanidade e o
planeta terão de passar; antecipadamente, projetai a transmutadora Chama Violeta e
tudo irá consumar-se em harmonia.
EU SOU sempre vosso fiel Protetor e Amigo.
SAINT GERMAIN
***
Estou novamente aqui representando a Liberdade. Apreciaria que Me
considerásseis vosso irmão mais velho, e não um Ser Cósmico. Sou apenas mais um
entre tantos outros irmãos da grande família do eterno Deus Pai-Mãe. Venho pedirvos que useis, com mais intensidade, a alquimia divina do transmutador Fogo Violeta.
Sim – mas falta-vos a fé em sua eficácia; do contrário, teríeis alcançado os assim
chamados acontecimentos milagrosos.
Aceitais, plenos de fé, o ar que inalais, na certeza de que ele é necessário para
a união com o Espírito Santo Cósmico – o prana vital – e assim poderdes permanecer
mais tempo na encarnação física.
Repetis, com certo sentimento devocional, as afirmações e os diversos
“mantrans”, enquanto usais a Chama Violeta. Não obstante, tendes a certeza de que
algo está faltando, pois do contrário obteríeis resultados mais concretos.
Meus diletos discípulos, posso indicar alguns fatores fundamentais que muito
vos ajudarão. Vós tendes a certeza de que a luz da corrente elétrica estará presente
quando acionais o comutador na parede. E quando ligais o motor de vosso carro com
a chave – se, acaso, não houver qualquer bloqueio – ele estará pronto para dar partida.
Qual é, então, o bloqueio que vos impede de admitir a eficácia do Fogo
Violeta? Não sabeis? Eu penso que ainda não estais inteiramente persuadidos.
Todas as manhãs, quando ativais a energia dos elétrons que formam o vosso
Manto de Luz... sabei que o Fogo Violeta impulsiona em vós sua vibração, que desce
flamejante do Reino Etérico.

Lamentavelmente, dais ao miraculoso e amoroso Fogo Violeta apenas um
pensamento fugaz, e ficais esperando que Nós, do Reino Celestial, mantenhamos sua
eficácia, quando compete a vós alimentá-lo. Acaso pensais que a Legião Angélica do
Fogo Violeta fará por vós aquilo que é vossa obrigação fazer? Sim, até certo ponto!
Porém, invocar com fé o Fogo Violeta e permanecer ativos é vossa tarefa.
Vosso Irmão na Luz.
SAINT GERMAIN
***
A BEM-AMADA AMETISTA, COMPLEMENTO DIVINO DO
ARCANJO EZEQUIEL, DO SÉTIMO RAIO, DIZ:
A Luz em vossos corações pode desenvolver uma poderosa força de
penetração e ser perceptível no mais distante espaço cósmico, quando A enviais
carregada de virtudes divinas.
Energias qualificadas negativamente jamais penetram nesse elevadíssimo
plano. Essas energia impuras ficam aderidas à Terra, e sua repercussão produz
situações dolorosas, tanto pessoais quanto coletivas. Por efeito da sábia organização
da Lei Cósmica, nenhuma outra estrela do sistema solar é afetada, corrompida ou
contaminada por tais energias. A responsabilidade da purificação deste plano
pertence, exclusivamente, à sua humanidade. É um gesto amoroso de misericórdia dos
Seres das Alturas Cósmicas auxiliar neste gigantesco processo de sublimação –
misericórdia não merecida.
Reconhecestes vossa responsabilidade e, por compaixão, sereis libertados de
muitas imperfeições. É um impulso de Nossos corações que Nos induz a retornar à
atmosfera da Terra, para ajudar Nossos auxiliares terrenos a erguerem-se de suas
próprias limitações e ignorância.
Saudamos, em particular, cada Portador da Luz que se destaca da humanidade
e se esforça para ser um auxiliar, como Nosso co-trabalhador, canal ou intermediário,
no mundo físico; um discípulo leal, que contribui com sua parte ao irradiar Luz
Divinal para essa grandiosa Obra de Purificação. Saudamos, também, todo aquele que
edita e divulga Nossas mensagens, o que as transporta de cá para lá, sem ter sequer
conhecimento de seu conteúdo. Não importa que ele ignore o que esteja fazendo;
podeis estar certos de que não é casual o seu concurso para esta magna tarefa de
difusão. Todos são abençoados, mesmo inconscientemente. Esta é uma oportunidade
muito rara e sem precedentes na história deste planeta, pois a eficácia do Fogo Violeta
somente tornou-se conhecida entre a massa humana na época atual. Jamais o
conhecimento dessa Força Purificadora foi acessível a um círculo tão grande de
simpatizantes e discípulos; apenas uns poucos místicos sensitivos tinham acesso ao
Fogo Violeta, nos mosteiros e santuários.
Vim para despertar vossa atenção e oferecer Minha ajuda. As forças que
operamos são poderosas e acham-se à vossa disposição. Para isso, é necessário atraílas das Alturas Cósmicas, em descenso, e através de puríssimos canais humanos
distribuí-las à humanidade. Encontramos esses canais não somente em mosteiros de
diversas crenças religiosas, mas também espalhados pela face da Terra; entre pessoas
de diferentes classes sociais, inclusive aquelas que executam rude trabalho braçal.
Todavia, todos possuem admirável pureza, vibram Luz e seguem, na atmosfera da
Terra, o exemplo dos Grandes Mestres.

Vós sois tais canais ou transformadores. Pedimos a cada um de vós, amados
simpatizantes e discípulos deste “Serviço Prestado”, vossa colaboração e spontânea
neste extraordinário processo purificador. Ele precisa ser feito! Quanto maior for a
transmutação da energia mal qualificada, tanto mais suavemente processar-se-á a
mudança cósmica. Quanto mais purificado for o Reino da Natureza, tanto mais a
suavidade do amor, em relação ao próximo, será percebida pelo ser humano. E todos,
sem qualquer discórdia, unir-se-ão à Obra Purificadora, para conduzir a Terra ao lugar
que no Universo lhe foi predeterminado.
Venho com a bênção do Nosso antiqüíssimo Foco de Luz do FOGO
VIOLETA, para carregar-vos com o poder purificador.
Estou sempre às vossas ordens. Aguardo vosso chamado!
AMETISTA, do Reino Angélico
***
EU SOU um auxiliar e distribuidor do Fogo Violeta.
O campo magnético em torno da Terra está cheio de camadas das mais
diversas vibrações. Vemos, ao lado dos radiosos Focos de Luz, que constituem a
expansão da mais alta freqüência vibratória, grande quantidade de vibrações
aglomeradas pelas forças trevosas; vemos também, entre as camadas, muitas espécies
diferentes – vibrações produzidas pelos seres do mundo astral e, de igual modo, pelo
ser humano que, quando movido pela vaidade, orgulho e ignorância, se deleita em
usar as forças do mal a seu bel-prazer.
Para transformar tudo isso em Luz – problema quase insolúvel – não fosse o
corpo discente operando em todo o mundo, a fim de que a LUZ SE FAÇA na
atmosfera do querido planeta Terra, isto seria quase impossível. Essa energia trevosa
acumulada atua como um “boomerang”, retornando à pessoa, ou melhor, à
humanidade, na forma de sofrimento e desgraça. Vós conheceis os meios de afastar o
mal; ponde, então, em movimento as forças benéficas para consumir tudo que não é
Luz. O Fogo Violeta está à vossa disposição, usai-o! Este é um maravilhoso “Serviço
Prestado” no qua l muitos Seres de Luz se inscreveram. Eles se apresentam para vos
auxiliar no mesmo instante em que Os invocais e, como bem sabeis, o apelo deve
partir sempre do ser humano. A humanidade criou os infortúnios; portanto, cabe a ela
reforçar a LUZ sobre a Terra, e afastar tudo o que através das idades gerou. EU SOU
um condutor do Fogo Violeta. Eu trabalho com os Seres Angelicais, que também
estão de prontidão, esperando vossos apelos. Portanto, apelai às Legiões de Luz, para
dissolver todas as trevas; e enviai, com determinação, os raios de Luz de vossos
corações para reforçar vossa energia e projetai-a, poderosamente, para dentro do
tenebroso “campo de força”. Não pode haver descanso.
***
Diletos amigos da Luz que estais à procura de Liberdade! EU SOU um Ser de
Luz que trabalha no Sétimo Raio, junto com o Bem-Amado Mestre SAINT
GERMAIN. Estou aqui para esclarecer-vos que liberdade plena não significa ser
desleixado ou irresponsável; liberdade plena quer dizer: disciplina do eu inferior, para
que o EU Superior possa manifestar-se; liberdade plena de um indivíduo é
responsabilidade perante sua família, sua comunidade e seu país (de acordo com o
carma, ou causa e feito que determinou o lugar de nascimento do cidadão) para

integrar-se no TODO. Esta é a responsabilidade de todo indivíduo que deseja
liberdade plena.
Não é fugindo de sua responsabilidade; não é se afastando de sua família, de
sua comunidade ou, quiçá, mudando para outro país que o indivíduo adquire liberdade
plena, completa.
Como bom cidadão, ele deverá contribuir para o progresso do país onde
nasceu; esta é uma das responsabilidades de todo indivíduo que deseja liberdade
plena. O dia em que cada cidadão compreender que é uma partícula do TODO,
formada à Imagem e Semelhança Divina... nesse dia, ele compreenderá que ser ditoso
e fruir plena liberdade depende mais da felicidade e bem-estar de todos os seus
compatriotas, do que apenas da paz e sucesso pessoais. Cada um está em correlação
com todos, devendo viver, por conseguinte, em harmonia e compreensão, procurando
irradiar amor ao próximo, assim como foi ensinado pelo Mestre JESUS. Viver no
meio do povo foi também exemplo de Sidartha GAUTAMA, o Grande Senhor do
Mundo, a fim de elevar a humanidade a um degrau mais alto na escada da evolução
do verdadeiro SER.
A atitude de um eremita não lhe traz progresso espiritual, nem tampouco aos
seus compatriotas. Todo indivíduo deve viver cada experiência no ambiente onde o
destino (termo usado pelo povo) o colocou, até que aprenda a neutralizar seu carma
em relação ao próximo, compreendendo-o e amando-o. Se o indivíduo for dócil e
obediente, então aprenderá sua lição; e, com surpresa, reconhecerá que perdoar e amar
não é tão difícil...
Tudo se transformará em um mar de bem-aventuranças. Este sentimento de
bem-aventurança é igual ao sentimento de liberdade; ambos brotam no íntimo do
coração.
Aprendei a amar – vereis que a bem-aventurança virá instalar-se em vossos
corações e sereis livres, totalmente livres, assim como é a vossa Divina Presença EU
SOU.
Porém, precavei-vos contra aqueles indivíduos que querem impor suas idéias
pessoais, egoísticas, tentando ludibriar-vos com falsos conceitos, e desviando-vos do
propósito deste trabalho espiritual, que é liberdade na União com Deus Pai-Mãe.
Todos Nós, Seres de Luz, vos abençoamos.
***
A consciência humana aceita tudo que lhe chega do mundo exterior. O resumo
dos acontecimentos é o potencial da sabedoria, conhecimento e faculdade que o
homem julga pertencer somente a ele, em particular.
Entretanto, a consciência também é um centro distribuidor de emoções, sejam
boas ou más, supridas pelos acontecimentos cotidianos.
Será esta a realidade?
Refletindo melhor... as velhas recordações que não mais alcançam a
consciência externa jazem ocultas; antigos fatos e conhecimentos permanecem na
subconsciência e de lá emergem, imperceptivelmente, as sensações e reações. O
homem, admirado, interroga-se para saber a causa de tais recordações.
Para chegar-se a estas raízes ocultas... uma grande legião de especialistas
desenvolve suas atividades com o propósito de trazer tudo à luz do dia: aquilo de que
o homem não se recorda mais.

Esta tarefa poderia ser muito simplificada se os homens possuíssem
conhecimentos sobre o poder que a força purificadora da Chama Violeta tem para
consumir tais rebanhos inconscientes de dispersão.
Com a ação do Fogo Violeta é oferecido à humanidade um enorme impulso de
penetração, a fim de sublimar o corpo e a alma, conforme determina a Lei Cósmica
para a época atual. O conhecimento do uso benéfico da flamejante Chama Violeta irá
propagar-se em crescendo, primeiramente entre os discípulos da Grande Fraternidade
Branca, da qual muitos grupos foram formados e estão em grande atividade. Com o
decorrer do tempo, seu uso assumirá maior vulto entre os profissionais da área
médica, que atuam em sanatórios e hospitais, bem como entre a humanidade, em
geral.
Há milênios, o poderoso Fogo Violeta, conhecido e empregado por apenas
poucos iniciados, vem irradiando sua bênção ao mundo. Entrementes, a consciência
do homem tornou-se cada vez mais receptiva, permitindo-lhe perceber o efeito salutar
desta Chama.
Meus amigos, há muitos séculos dedico Minhas energias a servir a
humanidade e a este planeta.
Bênção e Luz a todo discípulo interessado em participar deste sublime
movimento, que visa a suavizar o desespero e o infortúnio dos homens.
SAINT GERMAIN
***
Atraímos ao Nosso sacrossanto FOCO de LUZ* muitas Emanações de Vida,
aquelas mais sensíveis e receptivas; Nosso desejo veemente é entrar em contato com a
maioria delas. Eis aqui, também, vossa tarefa. Explico: desejamos e Nos empenhamos
para que essas almas humanas entrem em contato com os eminentes instrutores da
Grande Fraternidade Branca. Neste meio tempo, é vossa incumbência conduzi-las em
direção ao Caminho Real, pois ainda existe muito a percorrer e ser compreendido,
antes de colocar tais ensinamentos em prática.
A maior parte das instruções recebeis em vossa consciência refinada, quando,
à noite, visitais as Cidades de Luz, enquanto vosso corpo denso descansa. Algum dia,
toda essa sabedoria estará ao vosso alcance. Também é de vosso interesse que
obtenhais os ensinamentos autênticos, sem o colorido do intelecto humano. Cada
discípulo é amavelmente conduzido por Nós. Cuidamos para que cada um se dirija à
sua Divina Presença EU SOU – tanto faz que ele A chame de Deus, de Pai Celestial
ou Jesus, o CRISTO, ou ainda, outro nome para denominar a Poderosa Oniabarcante
Presença Divina EU SOU Universal. Enfim, toda invocação é atendida!
Vós, amigos, que, esforçadamente, ajudais a trazer à manifestação a Era da
Liberdade, sois Meus devotados discípulos e companheiros de longas datas. Em vós
depositamos as Nossas esperanças, considerando-vos dignos de receber os antigos
ensinamentos ocultos que antes somente eram ministrados, secretamente, em
mosteiros herméticos.
Chegou a hora de esclarecer todo aquele que deseja avançar em direção à Luz,
visto que nada deve encobri-La. Recebeis a instrução através da oniabarcante força da
Chama Sagrada que, igualmente, vos livrará de todas as imperfeições, despertando
novamente as qualidades divinas para que possais progredir na Luz Crística – ainda
neste corpo físico. Esta é a finalidade de vosso aprendizado. Também esperamos
maior progresso no que se refere à receptividade de vossa consciência, em expansão.

Permiti conduzir-vos pela mão, sempre que esmorecerdes em vossa jornada:
quando vos parecer difícil trilhar a senda espiritual; quando as tormentas da vida
quiserem derrubar-vos ou, ainda, quando ante vós se apresente um caminho
pedregoso. Nosso intuito é iluminá-lo. Muitos de vossos Amigos da Luz estão
ocupados em arredar essas pedras, colocando novamente em vossos corações o ânimo,
a coragem e a força para suportardes, com bravura, as provas e experiências da vida
cotidiana que constituem verdadeiras bênçãos para vós.
Na maioria das vezes, não é difícil manter firme um grande propósito.
Contudo, para alguns discípulos amados, a dificuldade está em reconhecer o próximo
passo, pois ficam indecisos e confusos, sem saber que rumo devem tomar. Neste
ponto, há necessidade de instrução adequada.
Esses discípulos devem, primeiramente, aprender a silenciar, entrar para
dentro de si mesmos e ouvir a Voz Interna, que lhes apontará os próximos passos a
serem dados no sentido de alcançar a meta desejada – tanto faz que se trate de coisas
terrenas, como do auspicioso Plano Divino de sua Vida Eterna.
Diletos discípulos, sei que vos esforçai em unir-vos ao grande processo de
purificação da humanidade, cuja responsabilidade também assumimos, mas,
seguidamente, vemos a confusão em vossa mente, quando se trata de tomar
determinada decisão. Neste caso, como em outras situações de vossa vida, deve atuar
o sagrado Fogo Violeta. Quando persistentemente usado, ele esclarece, afastando a
incerteza e deixando transparecer claramente o vosso desígnio ou ideal, que é a
conclusão de vosso Plano Divino.
O poder, ou a força purificadora e transmutadora da Chama Violeta são meios
bastante eficazes para tudo que se apresente como obstáculo em vosso caminho. Esta
poderosa força está à disposição para ser usada em vossa vida cotidiana,
transformando, iluminando, facilitando a melhor colocação de idéias e planejamentos.
Este Fogo Violeta vos preenche com inimaginável força de ânimo, entusiasmo e
grande ímpeto de alegria, fazendo desaparecer qualquer cansaço. Ao mesmo tempo,
ele afasta os pensamentos negativos.
Em tempos idos, os alquimistas andaram à procura deste meio de purificação.
Peregrinavam por longos caminhos, com o intuito de encontrar um Mestre que
possuísse este remédio miraculoso.
Vós sois privilegiados, pois tendes o conhecimento e os meios para manipular
este maravilhoso remédio – o elixir purificador da vida.
QUE MAIS DESEJAIS?
Amorosamente, voltaremos sempre que for necessário reavivar vossa força,
colocando em vossos corações a maravilhosa Chama Violeta transmutadora, que
formando uma belíssima aura protetora, rechaça e transmuta tudo que não é luz.
Deveis fazer uso constante da milagrosa Chama não somente para modificar vossa
vida, mas também as situações nefastas disseminadas pela face da Terra.
Desfrutai, como Nós, da libertação de todos os males, sejam físicos ou
psíquicos. Venho com Minhas mãos carregadas destas Forças, e As distribuirei a
todos que clamarem por socorro e desejarem a purificação.
Portanto, tranqüilizai-vos e procurai sentir paz em vossos corações. Assim,
ficareis sempre unidos às poderosas torrentes de energia divinamente qualificadas,
que atuam como canais transmissores dos grandes projetos que devem ser realizados
em vosso mundo pela Hierarquia Espiritual, com vossa colaboração.
(*) Refere-se ao Templo do Fogo Violeta.

***
Vós trajais o Manto de Chama Violeta; portanto, impregnai-O,
constantemente, com o poder do Fogo Transmutador. Assim, passareis vitoriosamente
pelas provas do mundo externo, preparando-vos para serdes instrutores inteligentes,
conselheiros prudentes e iluminados, e portanto, servir a muitos buscadores da Luz.
Contudo, resguardai-vos, para não serdes atingidos pela maledicência, inveja ou
ciúme, pois as forças sinistras estão à espreita de um corpo emocional vacilante ou um
mental vaidoso. Não permitais essas brechas em vosso Manto de Luz. Enquanto
permaneceis neste Recinto Interno, Nós vos conduzimos através do Caminho Perfeito,
a fim de mostrar-vos as belezas e possibilidades desta cooperação mútua. Retornareis
ao vosso mundo com as mãos e o coração transbordando de tudo que precisais, a fim
de distribuirdes estas Forças divinamente qualificadas à Vida e todos aqueles que
necessitam de orientação, consolo, paz e amor.
Em toda parte deste incomensurável Universo formam-se novos sistemas
planetários e outros desaparecem. Entretanto, nada se perde, tudo se transforma. A
energia que foi acumulada, qualificada e aperfeiçoada vai servir à outras vidas, e
assim se processa o interminável surgimento e desaparecimento dos corpos celestes.
Entrementes, as estruturas em decadência modificam-se e passam a apresentar
formas mais aperfeiçoadas, pois somente existe um único impulso: a tendência à
evolução e à PERFEIÇÃO. E isso também acontece em vosso planeta: formas
obsoletas devem dar lugar a novas. Razão pela qual vosso coração não deveria
apegar-se a nada e a ninguém, com sentimento de posse.
No decorrer de vossa evolução espiritual, recebestes e abandonastes vários
corpos (encarnações), e durante essas inúmeras vidas nem sempre foi possível apontar
um progresso mais significativo. Contudo, as experiências que acumulastes serão
avaliadas a vosso favor, não apenas nesta vida como nas vindouras, talvez em estágios
bem mais adiantados. Todas as experiências, mesmo as de natureza negativa,
contribuem para o progresso espiritual.
Chegou a hora de a Grande Lei Divina permitir que os Mestres Ascensionados
orientem os homens sobre a importância do uso intensivo do Fogo Violeta. Toda
pessoa deve ser elucidada sobre o benefício do Manto Violeta e como sustentá-lo, a
fim de evitar a repetição dos mesmos erros cometidos em outras existências.
Recomendo-vos, mesmo que, aparentemente, tudo corra às mil maravilhas em vossa
vida, recorrei, diariamente, à proteção do Manto Violeta.
As poucas pessoas que têm conhecimento do efeito benéfico das Chamas e
envolvem-se constantemente no Manto Protetor possuem em suas mãos uma força
poderosa – não somente para sublimar sua própria energia vital (livrando-se de todos
os fardos pesados que acumularam em vidas passadas), mas também para auxiliar a
evolução do planeta Terra.
Amigos de Meu coração, repito: Eu vos conheço desde longas eras. Em vosso
serviço prestado à Luz, já alcançastes um certo grau de evolução espiritual; portanto,
estais aptos para receber forças multiplicadas que vos auxiliarão a concluir a tarefa
que assumistes espontaneamente. Vossos invólucros inferiores devem estar
preparados para receber e expandir, sem qualquer dificuldade, vibrações mais
elevadas (ou aceleradas), irradiando-as para todos os campos de atividade. Todavia, é
exigida a máxima pureza de pensamentos e sentimentos, pois somente invólucros
puros, sem mácula, estão em condições de elevar a consciência a planos superiores.
As trevas e escórias dificultam o impulso para o alto.

Em razão das guerras entre os povos da Terra, há necessidade de vibrações
pacíficas, a fim de que a atividade do Sétimo Raio possa emergir com firmeza entre a
iludida e limitada percepção humana. A PAZ entre os homens é um dos principais
requisitos da Liberdade. Eis porque o Sexto Raio é imprescindível na face da Terra e
em todo o Universo. Parece um paradoxo, o Sétimo Raio deve preparar o ambiente
para que o Sexto Raio possa predominar, encerrando tudo na Luz Divinal. Portanto,
somente por meio da Energia que dissolverá todos os conflitos poderá estabelecer-se a
harmonia entre os povos. Isto é indispensável para reforçar e sustentar a Força da
PAZ. Quando usais a Chama Cósmica da Liberdade (que possui vários atributos),
pensai somente em PAZ. Ao terminar vossa meditação e concentração na Luz
Crística, envolvei tudo no Manto do Amor e procurai estendê-lo sobre a humanidade e
o planeta. O resultado benéfico é infalível.
As forças sinistras fomentam agitações e motins, com o fim de aumentar a
desordem e a destruição entre os povos. Com o poder do Fogo Violeta e plenos de
amor, queremos fazer vibrar, suavemente e de forma impessoal, a Chama da
Liberdade na esfera terrestre; não permitindo nem dando ensejo a que ocorra entre os
seres humanos uma explosão de desejos desenfreados de liberdade. Isto depende de
vós – como sábios discípulos da Luz – deveis sustentar as Forças Divinas do Amor
pela Liberdade, a fim de atrair maiores bênçãos aos povos. Deixai que atue a vossa
faculdade de discernimento, refleti sobre tudo que desejais fazer e analisai o resultado
de vossa ação.
Cabe a cada um de vós, discípulos, libertar-vos de vossa autocriada limitação,
ignorância e fanatismo: libertar-vos das trevas sinistras que, em tempos idos, vós
próprios gerastes. Perdoai Nossa insistência neste ponto.
Vinde todos e aceitai a translúcida força purificadora, que proporciona à vossa
existência terrena brilho e alegria, afastando tudo que ainda tenta estorvar-vos –
aquilo que possa estar oculto por detrás de vosso Caminho para a Luz.
Vinde e incorporai-vos à legião e Amigos que vos amam e que animam a
vossa Luz Interna, com Seu alento, para que todos, plenos de liberdade, possam atuar
sem qualquer restrição pela expansão da Luz e do Bem Comum sobre a Terra.
Invocai-Me e Eu manterei erguida e sustentada a Luz da LIBERDADE.
Existem pessoas sinceras que, desde tempos remotos, serviram à causa da
liberdade, em diversos campos de ação, onde esforçavam-se por colher os frutos dessa
condição. Esses homens sabiam, intuitivamente, que os FRUTOS somente poderiam
ser colhidos por aqueles que serviram à CAUSA primeva.
Que vem a ser liberdade? Há incontáveis séculos, ela tem sido decantada em
poesias e narrativas, enaltecendo pessoas que lutaram pela liberdade de sua pátria, ou
de seu imperador, , ou ainda, de sua crença (usando e abusando do nome de Deus);
enquanto outros foram exaltados por seus atos de bravura em campos de batalha.
Entretanto, posso garantir: se essas pessoas tivessem sido inquiridas sobre o
significado da palavra liberdade, pouquíssimas que compreenderam seu sentido
fundamental teriam dado uma resposta satisfatória.
Mais uma vez pergunto: que vem a ser a causa primeva da liberdade? DEUS –
na inata e vivente Presença EU SOU, identidade divina de cada homem, residem a
liberdade e a bem-aventurança de cada UM.
O desígnio divino para cada vida é a expansão, o desabrochamento e a
perfeição. Estas qualidades exigem liberdade para se manifestar.
Um botão de rosa bem fechado, por exemplo, necessita de liberdade para
expandir-se, e assim transformar-se em uma bela rosa, totalmente desabrochada.

A força do grande sol de HÉLIOS exige total liberdade para poder irradiar sua
energia-luz. O animal, o vegetal, e também o ser humano precisam dela para poder
respirar o divino alento. Não pode haver progresso ou desenvolvimento onde falta a
liberdade.
Podemos dizer que a liberdade é Deus que abre Seus braços para estender-se.
Liberdade é Deus em ação.
O Deus eterno que permanece em repouso durante uma Noite-Solar, que não
degusta nem se compraz com os frutos da liberdade... faz, entretanto, despertar a
liberdade, ao primeiro movimento da aurora cósmica de um novo sistema solar, ou ao
nascimento de um pássaro.
Quem de vós irá aprofundar-se no coração de sua própria Presença EU SOU,
de modo que possa compreender o significado da causa primeva da Liberdade?
“EU SOU” o sol da Liberdade. Meu grande privilégio é expandir a liberdade
sobre a Terra. Liberdade não é uma virtude que se injeta, como uma vacina...
Porquanto, amor por liberdade equivale a amor à própria Vida – presente em toda
natureza.
Liberdade e expansão são UM.
Liberdade e ação são UM.
Liberdade e Deus são UM.
Nesta Nova Era em que é desencadeado um grande movimento em prol da
liberdade do planeta, e do sistema mundial vigente, tereis a incumbência de expandir a
força divina que romperá o jugo das limitações.
***
Vosso ingresso na grande mobilização de “Serviços Prestados”, em favor da
Terra, tem um desdobramento muito especial. Através desta colaboração forma-se em
volta de vós um grande Campo de Força, de energia divinamente qualificada, suprido
com vossas próprias forças e com aquelas a que estais unidos... enquanto vos dedicais
a este trabalho específico.
Essas energias estão à vossa disposição. Assim, o “Serviço Prest ado” para o
bem é, igualmente, um auxílio para vós. Todas as forças que movimentais preenchem,
primeiramente, a vós próprios, porque transitam através de vossos corpos inferiores:
depois, dirigidas por vós, expandem-se em vosso redor e penetram nas situações que
nem sempre expressam perfeição.
A Hierarquia Espiritual reúne seu corpo discente e, após, surgem novos
FOCOS de LUZ em todas as partes da Terra, os quais, conforme o grau de intensidade
de suas energias, auxiliam a iluminar o mundo.
A Nossa gratidão pelo abnegado trabalho que prestais à humanidade e ao
planeta, deve ser um incentivo para que continueis a praticar o bem, do que resultará
uma energia crescente para o vosso próprio proveito. Sempre que desejardes trabalhar
com as forças divinas, Nós as faremos incidir sobre vosso mundo, e chegarão
cumuladas de bênçãos de toda natureza.
Estes esclarecimentos têm por objetivo convencer-vos de vossa força interna;
com isso, crescerá vossa convicção. Ireis compreender que o trabalho visando ao bem
não apenas servirá ao mundo e sua humanidade, mas a todos que colaboram,
espontaneamente, mantendo a sua própria vida dentro da Ordem Cósmica.
Visualizai uma torrente de energia do Fogo Violeta, transpassando-vos e
irradiando-se através de vós...

Observai o poder dessa força que colocastes em movimento, suprindo e
reforçando-vos...
A transmutação da substância negativa processa-se natural e continuamente.
Desejamos dar aos Nossos amigos o testemunho de sua abençoada atuação.
Portanto, as energias que há muito tempo investimos em Nossos discípulos foram
reforçadas e multiplicadas várias vezes.
Eu abençôo a Luz de vossos corações. Meu amor vos envolve. Sou sempre
vosso amoroso amigo.
Saint Germain
***
Sois potentes faróis de Luz, que ressaltam o bem onde quer que estejais. Uma
grande multidão de buscadores da Luz e da Verdade atendeu ao chamado dos Seres de
Luz, que ressoou à distância, abrangendo todo o mundo terrestre, e anunciou a
chegada da vibração acelerada, característica da Nova Era.
Há necessidade urgente de um preparo especial da substância de vossos quatro
corpos inferiores, isto é: eles devem passar por uma rigorosa purificação; devem ser
sublimados, para que se tornem transluzentes, de modo que a freqüência vibratória
acelerada seja suavizada e possais suportá-la.
Todo ensinamento que recebeis tem esta finalidade; entretanto, constatamos
muita deficiência e negligência de vossa parte, neste trabalho de purificação. Vossa
Luz Interna precisa sobressair. Com toda persistência, deveis concentrar vossa
atenção e utilizar a puríssima força divina nela presente, para que se desenvolva ainda
mais e preencha vossos corpos com sua Força primeva. Isto favorecerá
poderosamente a expansão de vosso FOCO de LUZ, fazendo afluir ao vosso mundo o
AMOR, a LUZ e a PAZ, transformando-vos em Faróis destes atributos divinos, e
assim emitir suas vibrações qualificadas a todo mundo. Sede verdadeiros FARÓIS
DO BEM. Este é um dos métodos que vos tornarão permeáveis às vibrações mais
elevadas, incorporando-as.
Diletos discípulos, tudo isto contribuirá para a expansão de vosso FOCO de
LUZ. Refiro-Me à Luz Crística, presente em vossos corações. Seguidamente,
repetimos estes ensinamentos, porque em vossa vida cotidiana facilmente os
esqueceis. Mantende-vos na Consciência Elevada. É justamente no plano físico, ao
conviverdes com vossos semelhantes, que ireis provar a evolução espiritual; e há
ensinamentos que já deveríeis Ter posto em prática, vigiando-vos a todo momento.
Não deixeis o tempo passar! Não vos acomodeis! Breve tereis de prestar contas ao
Conselho Cármico de vosso aprendizado aqui na Terra. Jamais esmoreçais em vossa
luta. Afastai os maus pensamentos e sede o Senhor de vossos corações.
Quantas vezes já afirmamos e tornamos a repetir que a evolução espiritual se
processa no plano físico, em vosso corpo denso. É aqui e agora, enquanto usais vossos
quatro corpos inferiores. Pelo bem que vos quero, insisto em dizer: enquanto não
fordes o Senhor desses quatro corcéis fogosos; enquanto não souberdes dominá-los...
o CRISTO não poderá manifestar-se plenamente através de vós.
Recomendo evitardes discussões que, geralmente, não levam a nada
construtivo; se não souberdes falar pacificamente, então calai-vos. As preleções
devem ser feitas com palavras carinhosas, jamais impondo os Nossos ensinamentos a
quem não os quer ouvir; pois quando o buscador da Luz está pronto, ele sente no
íntimo de seu coração a necessidade de perscrutar o que há muito procurava. Evitai

palavras empoladas, estas somente expressam a vossa personalidade, são ocas vazias,
sem amor e não transmitem a Luz de vossos corações; e é esta Luz que iluminará o
caminho aos viandantes sedentos de conhecimentos ocultos.
E vida cotidiana é a vossa escola. Limar as arestas de vosso eu é apenas uma
parte da grandiosa tarefa que vos espera; porquanto a mais importante é a que tem
lugar na convivência com familiares e com pessoas de vossas relações de amizade, ou,
ainda, aquelas com as quais tereis de entrar em contato. A simples, porém
importantíssima, regra de vida que deve ser bem compreendida pelo ser humano é:
viver em função do bem e para a responsabilidade de sua evolução. O resultado final é
– passo a passo – penetrar nas dimensões mais elevadas e manter atentamente os pés
no solo, a fim de que, iluminando vossa tarefa, sejam criadas melhores condições de
vida para a humanidade.
O verdadeiro aprendizado de um discípulo não consiste em afastar-se de seus
compromissos mundanos e, muito menos, permanecer no isolamento – se bem que
tais fases possam ocorrer em sua vida, embora não decididas por ele, pois tudo
depende da evolução que adquiriu em outras épocas. Tal fase é o efeito de uma causa,
que o prepara para assumir tarefas mais importantes e de maior responsabilidade.
Quando o discípulo começa a dar menos valor às coisas temporais, muitas
vezes passa por um estado de indecisão, talvez de impaciência ou mesmo de angústia.
Então, sobrevem-lhe o desejo de isolar-se. Este desejo e as circunstâncias de sua vida
forçam-no a uma reflexão mais profunda e favorecem, digamos, o despertar da “noi te
da alma”. Estado que é geralmente desesperador para o eu -personalidade; entretanto,
vencida essa etapa, dá-se a desejada metamorfose. Nada mais lhe interessa a não ser
progredir na Luz e no trabalho em prol do Bem Comum. Reconhece que todas as
pessoas, em essência, são iguais a ele – legítimos Filhos de Deus. Quem souber tirar
proveito do estado depressivo, muito comum hoje em dia, que afeta não somente
pessoas idosas mas também a juventude, e em tempo se voltar a Deus, há de
compreender que, na realidade, não existem razões para a depressão; então,
corajosamente, a Emanação de Vida conseguirá sair do casulo. Livre, ela reconhecerá
que em seu coração se encontra a FONTE DE TUDO que necessita.
Quero deixar bem claro que não recomendamos o isolamento. Ao invés,
aconselhamos muita concentração e meditação executadas com método, e
acompanhadas de apelos e visualizações.
Refleti, vossos precursores são LUZ e AMOR.
***
O asseio de vossos lares, roupas calçados e vossos banhos diários contribuem
para revigorar-vos; entretanto, a vossa aura traz consigo nódoas, cicatrizes e
impurezas de velhos tempos. Neste sentido, há necessidade de uma limpeza que deve
ser feita minuciosa e sistematicamente. Para essa finalidade, foi colocado em vossas
mãos um produto de limpeza de grande poder e força de penetração – o Fogo Violeta.
Sabemos que O usais consciente e assiduamente, mas aplicai também o Fogo Violeta
na purificação do planeta Terra, a fim de eliminar os efeitos cármicos que ficaram
para trás.
Reconhecemos e agradecemos o apoio, neste sentido, de todos os discípulos
espalhados pelo mundo, sem qualquer distinção de classe ou de credo, fato que
consideramos um privilégio. Não obstante, temos a impressão de que o processo
purificador não é usado suficientemente. As palavras proferidas nos apelos devem ser

acompanhadas de uma nítida visualização e de um profundo sentimento de AMOR,
pois somente assim produzirão efeito em vossos atos.
Portanto, observai com atenção, se as palavras que pronunciais expressam
verdadeira convicção, e se realmente acreditais nas forças que operam em vosso
mundo, conforme vos temos informado. Vossa fé precisa ser fortalecida para fazer
frutificar vosso trabalho e, definitivamente, afastar as trevas que permanecem em
vosso próprio corpo.
Dai atenção a estas palavras, porque sabemos melhor do que vós onde vosso
trabalho pode ser mais eficaz e intensificado. Portanto, acolhei em vossa consciência a
poderosa força da fé, que Eu vos transmito neste momento – a Chama Violeta – o
instrumento infalível da misericórdia divina, que possui o poder de dissolver,
consumir e destruir os erros do passado. Com a ajuda desta Chama, vossos invólucros
inferiores tornar-se-ão translúcidos. Afastai todos os males com o seu penetrante
poder purificador; e experimentai a libertação de todos os problemas que ainda vos
acabrunham. O Fogo Violeta dissolverá a causa e vos libertará de qualquer fardo que
algum dia criastes, e ora suportais.
Eu abençôo vosso trabalho e vos envolvo no amor de Meu coração.
SAINT GERMAIN
***
A origem de todo ser reside no inexplicável e inacessível Regaço Divino.
Somente quando a noite prolongada der lugar à aurora de um Novo Dia planetário as
sementes que estão em repouso germinarão, obedecendo à determinação e finalidade
da nova criação. É um processo que não pode ser descrito por palavras; para tanto,
seria necessário um elevado grau de compreensão, de intuição e visão dos mundos
internos. Contudo, cada iniciado nos mistérios entenderá, segundo o grau de sua
evolução espiritual.
Entretanto, para o desenvolvimento da alma humana, o conhecimento de tais
experiências não é imprescindível. Tais fatos constituem apenas um pormenor que
satisfaz e, ao mesmo tempo, estimula a pesquisa, a fim de conhecer tudo que se
relaciona com o processo. Aquilo que é impreterivelmente necessário para a constante
evolução do homem baseia-se no seu afastamento das normas de procedimento
criadas por ele próprio. O desenvolvimento da importante faculdade de amar, o desejo
de ser prestativo, também são facetas do amor, e AMOR é o caminho para a ascensão
na Luz.
As vossas experiências provam que deveis eliminar as fraquezas de caráter,
porque, do contrário, continuarão surgindo as desarmonias que dificultam a vida em
comum com vossos semelhantes. Este trabalho de lapidação do ser externo é mais do
que urgente para um aspirante à Luz que traz em seu coração o desejo sincero de
alcançar a mais elevada consciência cósmica; e é importante que o faça
conscientemente, a fim de que, finalmente liberto, embora ainda no convívio dos
homens, possa viver em unidade com Deus.
Quanto a novos conhecimentos sobre a origem da Criação Divina, eles
chegarão a vós, quando tiverdes concluído determinada disciplina, ao longo do
Caminho Real, onde não existe qualquer erro, engano ou confusão. Esta grande
instrução constitui um privilégio conferido àquele que, através de um trabalho
perseverante a favor da própria transformação, finalmente consegue ser o HOMEM
PERFEITO. Tirai as vossas próprias conclusões e vede que os (assim denominados)

êxitos obtidos no caminho espiritual são, na maioria das vezes, bolhas de sabão que a
brisa mais suave desfaz; porque o fundamento principal, e os primeiros passos em
direção à verdadeira evolução espiritual ( que conduzem a um estado de consciência
mais elevado), foram saltados. Nem sequer a natureza dá saltos, portanto, sem
disciplina e sem base... inevitavelmente acontece o retrocesso. Lastima-se o tempo
perdido, restam as experiências e todo trabalho deve recomeçar – com grande
dificuldade – partindo da estaca zero.
Eis porque deveis laborar em vosso progresso espiritual desde sua base.
Executai com zelo e responsabilidade vossas tarefas, e considerai a vida cotidiana um
campo de aprendizagem. Escutai a Voz Interna e ativai a Luz de vossos corações, para
que se expanda, até revelar-se o CRISTO irradiante.
Somos vossos co-viajores e auxiliares neste Caminho ao Lar.
***
A teoria sobre a divina expressão “EU SOU” já se tornou bastante conhecida
entre os discípulos que almejam a Luz Maior. Porém seu uso prático deixa muito a
desejar.
Há muitas décadas, vimos explicando que a poderosa força destas palavras e
sua penetração somente poderão ser plenamente compreendidas e incorporadas se, em
profunda concentração, pronunciardes a afirmação “EU SOU”, de freqüência
inimaginavelmente acelerada, e se admitirdes, no processo de vossa própria
existência, o resultado oriundo do poder destas palavras.
Esforçai-vos intensamente por reconhecer cada vez mais sua potência,
trabalhai com denodo, empregando o poder destas afirmações. Elas são a origem
divina de vossa força vital, força esta que movimenta a vibração cósmica com a qual,
aliás, vindes trabalhando mas cujo resultado nem sempre percebeis... pelo menos
quanto ao que esperáveis.
Conscientemente declarais “EU SOU” no começo de vo ssas afirmações, mas
sabeis que não é do homem externo que emana o poder da palavra em ação. Quando
pronunciais “EU SOU”, automaticamente sois ligados à força de vosso Eu Divino. Se
com a afirmativa “EU SOU” colocais em movimento a força purificadora da po derosa
Chama Violeta, então podeis ter certeza de que Ela toma o caminho exato, para
chegar ao local onde quereis que atue. Vosso Eu Divino ou os abnegados Seres de
Luz, a Quem invocais – Mestres Ascensionados, Arcanjo EZEQUIEL, os Sete
Elohim, Seres Angelicais, OROMASIS (o ser elemental do Fogo Violeta), e outros,
conduzem-nA a este mundo. Quando dizeis “EU SOU”, então vós próprios sois a
autoridade que comanda as forças cósmicas. Podeis avaliar o poder ilimitado que
colocamos em vossas mãos? Ano após ano, vos oferecemos os ensinamentos
necessários para serem empregados em prol do Bem Comum; porquanto vos tornastes
Nossos colaboradores na esfera física em que viveis. E assim tendes a oportunidade
de reparar o mal que durante milênios semeastes – e não somente vossa semeadura,
mas a de toda a humanidade. Portanto, justiça seja feita quando afirmamos que VÓS
SOIS A LUZ DO MUNDO.
Acatai com gratidão estas palavras de incentivo e continuai a propugnar por
um mundo melhor.
Nosso amor vos envolve na Luz.
***

AFIRMAÇÕES
“Como um Mensageiro dessa Verdade, EU SOU
divulgando Afirmações da Verdade, que positivamente
produzirão resultados, se forem mantidas e usadas sem
esmorecimento”. (Saint Germain)
PARA EXPRESSAR A PERFEIÇÃO
EU SOU a Poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada
célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante.
***
EU SOU a Mente Pura de Deus.
***
EU SOU a Suprema Autoridade – Deus em Ação.
***
EU SOU a Ascensão na Luz.
***
EU SOU a plena libertação do Amor Divino em ação.
***
EU SOU esta Luz Pura em ação exatamente aqui. (Visualizai isto através do
corpo agora)
***
EU SOU minha Eterna Libertação de toda imperfeição humana neste instante.
***
A Presença EU SOU me veste com a minha Eterna, Transcendente Roupa de
Luz.
***
EU SOU a Presença do Perdão na mente e no coração de cada um dos filhos
de Deus.
***

EU SOU sempre o Majestoso Poder de Puro Amor que transcende todo
conceito humano e que abre a porta para a Luz que está dentro de Seu coração.
***
PARA QUALIFICAR O PRÓPRIO MUNDO COM PERFEIÇÃO
Eu hoje qualifico tudo no meu mundo com Perfeição, porque EU SOU
Perfeição; qualifico esta mente e este corpo com Perfeição Absoluta e recuso aceitar
tudo o mais.
***
EU SOU a Presença que enche meu mundo com Perfeição no dia de hoje.
***
EU SOU a Presença Conquistadora que comanda Paz, Amor e Harmonia no
meu lar e ambiente.
***
QUANDO HOUVER APARENTE FALTA DE ENERGIA
EU SOU a Poderosa Presença dessa Energia Radiante e Alerta que se lança
através de minha mente e de meu corpo, rejeitando tudo que é estranho a Ela. Eu me
firmo nesta Energia Radiante, Alerta, e nessa Alegria para sempre.
***
EU SOU a única e Perfeita Energia agindo neste lugar.
***
EU SOU a Energia Perfeita de cada respiração que EU efetuo. EU SOU a
atmosfera pura do meu mundo.
***
PARA INUNDAR A MENTE DE IDÉIAS ADMIRÁVEIS, ABUNDANTE
PODER E CAPACIDADE
EU SOU a Ressurreição e a Vida (3 vezes)
NOTA: Não podeis aquilatar a Força contida nesta afirmação. Não há limite
para o que podeis, por meio dela, conseguir. Foi a Afirmação que JESUS mais
empregou em suas mais difíceis provações.
***

EU SOU a plena compreensão e iluminação deste assunto que eu preciso
saber e compreender.
***
EU SOU o Coração de Deus, e eu agora crio Idéias e Realizações que nunca
antes foram produzidas.
***
Inteligência EU SOU, qualifico isto com tudo que for preciso.
***
EU SOU o Amor governante, a Sabedoria e o Poder com sua conseqüente
Atividade Inteligente, que atua neste dia em cada coisa em que eu pense ou faça. Eu
comando que esta Atividade Infinita perdure em todos os instantes, que ela seja a
Guarda sustentadora ao meu redor para que eu me mova, fale e aja somente dentro da
Ordem Divina.
NOTA: É recomendável fazer diariamente esta afirmação.
***
EU SOU esta Inspiração Pura.
***
EU SOU a Suprema Atividade Inteligente através de minha mente e coração.
EU SOU A Presença da Atividade Milagrosa em tudo o que desejo seja feito.
***
AUTOCONTROLE E EQUILÍBRIO
EU SOU o Poder do meu completo autocontrole, para sempre mantido.
***
EU SOU o Mestre Interior que governa e controla toda seqüência de meus
pensamentos na plena Perfeição do Cristo, como desejo que eles sejam.
***
EU SOU a Presença do Amor Divino em todas as ocasiões.
***
EU SOU o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões.
***

EU SOU o Equilíbrio Perfeito que tudo controla.
***
EU SOU a Presença que impede isto, EU SOU o controle positivo e pacífico
de toda esta situação (ou reunião).
***
EU SOU a única Presença e Inteligência agindo dentro daquele indivíduo.
***
DIVERSAS FORMAS DE PROTEÇÃO
EU SOU o Poderoso Círculo Mágico de Proteção que me cerca, que é
Invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante que procurar
penetrar ou interferir. EU SOU a Perfeição do meu mundo, e ela é Auto-sustentada.
***
EU SOU o Cinto Eletrônico Protetor em torno de...
***
EU SOU a Presença em guarda.
***

EU SOU a Inteligência Onipresente, Toda-Poderosa e Protetora que governa
esta mente e este corpo.
***
EU SOU a Guarda invencível estabelecida, sustentada e mantida sobre minha
mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios.
***
EU SOU a Presença que nada pode perturbar.
***
EU SOU invencivelmente protegido contra qualquer sugestão imperfeita.
***
EU SOU a Pura Radiação de Amor Divino envolvendo estes seres, e esta
Vestimenta os envolve à chegada e à saída.

NOTA: Esta afirmação se destina aos que entram em vosso lar, merecem
auxílio, e este modo, receberão toda a assistência que desejam.
***
PROTEÇÃO NUM NAVIO
Deus é a Força Toda-Poderosa que protege e dirige este navio, por isso ele
navega numa zona de absoluta segurança.
***
PROTEÇÃO NUM AUTOMÓVEL
Deus está dirigindo este carro.
***
Por estar Deus dirigindo este carro, nosso caminho está desobstruído em todo
trajeto.
***
Deus é Onipotente e Onisciente, vê com antecipação e evitará naturalmente
todo contato indesejável.
***
SAÚDE
EU SOU a Presença que carrega este corpo com Pura Energia Eletrônica.
***
EU SOU a Atividade Perfeita em cada órgão e célula do meu corpo.
***
EU SOU a Saúde Perfeita agora manifestada em cada órgão do meu corpo.
***
EU SOU a Perfeita e Inteligente atividade neste corpo.
***
EU SOU a Presença que carrega esta água com a Essência portadora da Vida,
que eu absorvo e que renova o meu corpo com Saúde Perfeita e Juventude Eterna.
***

EU SOU a Inteligência Perfeita, ativa neste cérebro.
***
EU SOU o Vivificador das células de minha (ou vossa) estrutura cerebral, que
a faz expandir-se e receber a Direção Inteligente da Poderosa Presença Interior.
***
EU SOU a respiração equilibrada.
***
EU SOU a Visão Perfeita vendo através destes olhos.
***
EU SOU a Audição Perfeita através destes ouvidos.
***
EU SOU a Perfeição deste indivíduo.
***
PARA ASSUNTOS E SITUAÇÕES MUITO DIFÍCEIS
EU SOU a Presença que Ilumina e Revela, e nenhuma atividade externa que
eu necessite conhecer me pode ser recusada, porque EU SOU a Sabedoria, EU SOU a
Percepção, EU SOU o Poder Revelador que tudo apresenta diante de mim para que eu
possa ver, entender e agir de acordo.
***
EU SOU a Única Presença que atua nisto.
***
Deus em mim, Presença EU SOU, manifesta-Te! Governa e resolve esta
situação harmoniosamente.
***
EU SOU a única Presença que age em meu mundo.
***
EU SOU a precipitação e a Presença Visível de tudo o que desejo e pessoa
alguma pode nisso interferir.

***
EU SOU a Ressurreição e a Vida dos meus negócios, minha compreensão ou
qualquer coisa em que deseje focalizar minha atenção.
***
EU SOU a Presença Comandante, a Energia Inesgotável, a Sabedoria Divina
que faz com que meu desejo se realize.
***
EU SOU a força, a coragem, o poder de avançar com firmeza através de todas
as experiências, sejam elas quais forem, e continuar em alegre exaltação espiritual,
pleno de paz e harmonia em todos os momentos, por meio da Gloriosa Presença EU
SOU que EU SOU.
***
EU SOU Esta Grande Presença que me sustenta e não posso fracassar.
***
PARA CONSUMIR TODOS OS ERROS, DESEJOS E CRIAÇÕES
INDESEJÁVEIS
EU SOU A Poderosa Chama Consumidora que agora e para sempre consome
todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos, e toda criação indesejável
pela qual meu eu exterior é responsável.
***
EU SOU o Poder e a Presença Consumidora de toda partícula de medo, dúvida
e incerteza de minha atividade exterior relativa a esta Invencível Atividade do EU
SOU.
***
EU SOU a Mente Pura de Deus em cada um dos que estão aqui presentes.
***
PARA OBTER A PROSPERIDADE
EU SOU a grande Opulência de Deus feita visível para meu uso correto, agora
e para sempre.
***

EU SOU a Opulência visível que almejo.
***
EU SOU a Presença que produz abundância onde quer que deseje empregá-la.
***
EU SOU as riquezas de Deus fluindo para minhas mãos e meu uso, que nada
pode deter.
***
EU SOU, EU SOU, Eu sei que sou EU SOU, o uso da Opulência Ilimitada de
Deus.
***
EU SOU a Vitoriosa Presença Conquistadora, em qualquer empreendimento
que deseje, porque EU SOU agora o Domínio Pleno de toda aplicação que Eu faça:
EU SOU a Presença sempre contida em todo pedido, suprindo-o e executando-o.
***
CONTRA A DISCÓRDIA
EU SOU a Supremacia do homem onde quer que eu vá – EU SOU Deus em
Ação.
***
EU SOU a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. EU
SOU o poder governante e eu governo harmoniosamente.
***
EU SOU a Presença que governa e comanda, que caminha diante de mim por
toda parte durante o dia ordenando paz perfeita e harmonia em toda atividade.
***
PARA LIBERTAR-SE DE INFLUÊNCIA MENTAL INFERIOR E
PENSAMENTOS OU DESEJOS PERTURBADORES
Eu não aceito condições de quem quer que seja nem de coisa alguma que me
cerque a não ser de Deus – do Bem – e do EU SOU, sempre comandado por Deus.
***

EU SOU a Presença que impede isto. EU SOU o controle positivo e pacífico
de toda esta situação.
***
EU SOU a atividade completa e o poder sustentador de toda coisa construtiva
que eu desejo.
***
EU SOU aqui e EU SOU ali.
***
EU SOU a Presença aqui em guarda, e eu consumo instantaneamente tudo o
que procure causar distúrbio.
***
EU SOU a Presença Governante desta Energia e o único Poder capaz de elevála; EU SOU a Presença que a eleva e transcende, e esta ação é para sempre Autosustentada.
NOTA: Indicada contra o desperdício de energia para a satisfação do apetite
sexual compulsivo.
***

CONCLUSÃO
Grande e Magistral Presença EU SOU, que EU SOU! Eu Te amo, eu Te adoro.
Eu Te dou de volta a Plenitude de todo o Poder Criador, todo Amor, toda Sabedoria, a
através desta força que Tu és, dou-te pleno poder para que faças visível, em minhas
mãos e uso, a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que
poder algum parte de mim, porque agora Te proclamo a única Toda-Conquistadora
Presença em meu lar, minha Vida, meu mundo e minha experiência. Reconheço Tua
Supremacia Total e Teu Comando sobre todas as coisas, e ao fixar a consciência numa
aspiração, Tua Invencível Presença-Inteligência assume comando, trazendo a
realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento.
Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço. Por isso, Tu requeres
unicamente o AGORA para trazeres à atividade visível toda a Tua Perfeição.
Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e
não permitirei à minha mente vacilar, porque, afinal, SEI QUE SOMOS UM.

