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Os céus estão em júbilo pela realeza espiritual dos planos invisíveis,
esperançosos pelo bem e pelo entrelaçamento de nossas ações com
todos os projetos dos seres de bem da nossa e vossa bela morada
cósmica, a Terra!
Embora a tormenta dos inenarráveis tempos da dor humana e dos
conchavos dos púlpitos e palanques da falsa governança do mundo,
o verdadeiro governo da Terra, como parlamento diretor em plano
mais adaptado à energia de corpos astrais compactados como
presenças visíveis por vós, em todos os conselhos que se realizarão
daqui para frente, nestes novos momentos cíclicos do planeta, está

constituído de forma deslumbrante e comovente, para nós que
temos aguardado a libertação do espírito da Terra, Gaia, para que
ela voe e deixe à sua sucessora, a Grande Deusa Cósmica Ishtar, o
supremo trabalho da redenção total deste orbe em regeneração.
É tocante às almas puras observarmos a Terra em transição,
sobretudo os seres divinizados, aqueles que já tem se sublimado e
que vivenciam frações sobejas da luz grandiosa do Pai e margens
amplas do amor cósmico universal, mesmo a despeito de tantos
dissabores evolutivos que ainda enodoam a paisagem espiritual de
vosso planeta adolescente.
As explosões de amor em nossos planos, e em muitos pontos de
vosso planeta, encantam-nos, mesmo que elas estejam mescladas
ou em meio às penumbras dos ofícios tenebrosos dos reinos
abissais do orbe e de todas as sombrias desfeitas dos indiferentes
em carne e osso, ainda exalando a sua infeliz vibração da
inconsequência, da deslealdade a si mesmos e aos seus iguais em
essência primordial, da maledicência e da iniquidade, do descaso e
da viciação nos trajetos do mal, passos, embora, de contexto
ascensional, necessários a toda a humanidade que migrou para
experienciações de crescimento e àquela humanidade gerada
embrionariamente na própria Terra, que ainda caminha em seus
inícios rumo às fagueiras promessas de retorno paulatino às suas
essências virginais.
Temos feito a observação de que são muitos os sentimentos
expandidos e as obras que vêm se realizando, no decurso destes
tempos de trajetórias íngremes, através dos exemplos de todos os
homens de boa vontade que, paulatinamente tem conseguido deixar
rastros de luz nos horizontes da esperança pela Terra 'viva', como
estrelas em pulsações ritmadas, revivescendo, em cânticos de
alegria, o brilho do tapete celeste para a passagem dos bons.
Reinos superiores de intensa luz regem lá nos seus esplendores, de
forma impecável, a matemática divina que faz acontecer o
espetáculo das órbitas exatas, de fileiras de planetas e estrelas, luas
e sóis, de tantos nebulosas e galáxias deste vosso universo tão belo,
para a exaltação do nosso amor por vós e pelo Pai Amantíssimo.
Acompanham-nos em nossos movimentos, e representam para nós
a fonte suprema do Poder Divino Absoluto onde podemos firmar a
nossa certeza do amparo do Criador.
Os seus representantes fizeram o desforço honroso de densificaremse em corpos astrais para estarem mais visíveis nas grandes
cidades e colônias de Direção e suporte da Nova Terra.
Nesta nova fase de renovação de vosso lar provisório muitos dos
'Templos' de todos os Mestres Ascensos passaram por modificações
estruturais, desde a implantação de novas bases conceituais e

fundamentos teóricos que vos serão detalhados sobre a nossa
permanência espiritual na Terra, até a atividade de inserção de
focos etéricos de maior abrangência vibracional nas cidades
terrenas, diante da necessidade dessa adequação de energia
sistêmica superior para o atendimento às demandas de luz que a
nova raça que chega ao planeta exigirá.
Tem se processado, inclusive, alterações vibratórias dos materiais
de suas construções sutis, como também no que tange à sua
localização astral.
Muito material intelectual sobre novas normas e modalidades de
administração terráquea, de valor espiritual sagrado, tem sido
estudado e implementado na área das suas constituições
estatutárias, que deverão ter funcionamento intrínsecamente
atrelado aos moldes de suas atribuições planetárias e no seu amplo
contexto cósmico.
Estamos todos unidos em falanges de mestres, anjos, cientistas,
arquitetos siderais, extremosas criaturas relacionadas a fatos
históricos de revoluções sociais e benemerências planetárias,
dentre centenas de sábios e luminosos pilares históricos da esfera
artística, política, médica, educacional e muitas outras, de todos as
eras de vosso e de outros planetas e dimensões, como também aos
exércitos dos poderosos guardiões esséias e aos magníficos
assistentes divinos da criação da Terra, os Xamãs Ancestrais de
Pele Vermelha, que seremos todos os esteios espirituais das novas
plataformas de suporte frequêncial do novo globo, após
restaurações e reajustes próximos, juntamente ao portentoso povo
de Aruanda, mais especificamente designado pelo Pai a essa tarefa
cósmica de sustentação energética da Terra, pela qualidade dos
seres que serão os viajantes da nova odisséia terrena.
O Parlamento Espiritual da Nova Terra constitui-se de milhares de
seres abalizados para o exercício das suas funções planetárias,
preparados para estarmos em centenas de próximas reuniões sobre
as providências que deverão ser tomadas após algumas tormentas
mais previsíveis na esfera dos acontecimentos naturais que advirão
pelo alinhamento do eixo planetário, conquanto saibamos que
muitos fatores estão em pauta, no sentido da atenuação, em todos
os sentidos, e de toda ordem, pela Infinita Misericórdia Divina, que
sempre contempla os avanços e as possibilidades para que suas
criaturas desenvolvam mais articulações e empenhos evolutivos a
seu benefício e a bem da humanidade toda.
A magnífica plasmação de Ramatis, a Metrópole do Grande
Coração, teve e tem como zeladores e mantenedores fiéis de seus
aparelhos científicos ultrafrequenciais, todos os seres irmãos de
seu plano de inquestionável e incomensurável luz, além de
inigualável poder de administração e regência dos elementos
ancestrais da criação material da Terra.

Além de toda a sua ascendência sobre as leis do magnetismo, da
eletricidade, da alquimia, da transmutação dimensional de
qualquer átomo, molécula, de qualquer dos reinos da Terra,
Ramatis, este mestre de ímpar grandeza, tem se reunido
especialmente nesta apoteótica Metrópole do Grande Coração, a
gigante proeza do milênio, a soberba sede do Governo Espiritual da
Terra dos próximos milênios, com todos nós, parceiros desta hora
séria do planeta.
O círculo de seres de exultante beleza moral, espiritual e cósmica,
assentados em poltronas translúcidas indescritíveis, como nuvens
desenhadas em cores e luzes artisticamente espalhados, em formas
e símbolos irradiantes e irradiadores, que promovem a total
equidade entre todos os participantes e a paz alentadora durante as
horas, que para nós são momentos rápidos, propicia-nos que nos
olhemos e nos identifiquemos a nós todos, na belíssima comunhão
de nossos intentos mais sagrados e elevados, no propósito sublime
da tentame da erradicação de todos os mecanismos terráqueos que
estejam obstruindo o definitivo ancoramento da luz, na expressão
de ordem prática, em vosso planeta.
Além da extensa pauta de ações compatíveis com as exigências das
novas inteligências que regerão as instâncias de todos os andares
administrativos, na vida física de vosso orbe, estabelecemos a
rotina de nosso acoplamento à vibração frequencial criada por
Sanat Kumara, no horário de 21 horas do Brasil, quando nos
direcionamos para o circuito ao redor do planeta, fazendo a
manutenção dos dois anéis, violeta e azul índigo, em seu redor, de
Astréa e Saint Germain, ainda fomentando, com nossos mananciais
de luz quântica de nossos seres antigos, o poder de transmutação
da enorme fogueira do interior da Terra e de todos os matizes de
cores dos raios de poder vitalizador, além da homogeinização do
prana e do material monádico de vibração masculina do Cálice do
Santo Graal Crístico, na estratosfera astral terrestre, em direção ao
seu receptáculo feminino, a Terra.
As primeiras notícias que podemos fornecer aos habitantes da
Terra sobre a decisão última de nosso mais recente encontro, que se
dá em todas as noites, neste grande tempo da virada ascensional
em que permanecemos na nossa ronda sagrada para averiguação
dos focos de proliferação do mal, é a de que as eleições referentes a
este ciclo da nação regente do planeta no terceiro milênio, o Brasil,
estão permeadas da intervenção de Anjo Ismael, a fim de que,
dentre as opções de comando físico disponíveis, possa ele, do seu
trono de ascendência sobre esta nação, ao lado de Nossa Senhora
Aparecida, fazer o resgate da consciência espiritual, em plano sutil,
das almas envolvidas com a política e a justiça terrena, antes que se
percam mais, e de forma irremediável, no lodaçal das possíveis
repetições de corrupções previsíveis.

Os vínculos com a Confederação Galáctica e Intergaláctica, com o
Povo de Aruanda, com os Anciães, com os Kumaras e com os demais
Senhores do Carma, com Saint Germain, Jesus Cristo, Mestra Nada
e demais mestres ascensos, Maria, Meimei e milhares de outros
seres cósmicos universais consolidaram-se de forma cerimonial e
registrados em atas solenes nos arquivos cristalinos, na data de
abertura do Portal da Unificação, da Universalidade das
Estratégias Parlamentares da Terra e da Aglutinação de Equipes
Intergalácticas e Interdimensionais para a Ascensão de Gaia e
resgate de almas que se libertaram e poderão se libertar do 'selo' (*)
da escala descensional, neste último dia 10 de outubro deste ano
corrente de vossos anais.
(*) -Selo da 'Besta” em forma de três vezes o número 6, que indica os eleitos para
a descida vibratória dos espíritos renitentes da Terra para os planos inferiores
de vida humana física.

Dentre os maestros deste concerto parlamentar destaca-se
Apolônio de Tiana como precursor de métodos de impulsionar-se a
nova história da Terra, através de extenso material já preparado
para os novos conteúdos das faculdades e universidades humanas.
Mahatma Gandhi, Rajneesh Chandra Mohan (Osho), Krishnamurti,
Madre Tereza de Calcutá, entre centenas de outros vultos
conhecidos estabelecem-se como Parlamentares Adjuntos aos
Governos Humanos da Ásia, para estratégias de Ação Elucidadora
às Doutrinas Gnósticas do Oriente e para adequações políticas dos
governos asiáticos, com base nestes novos prepostos religiosos e
filosóficos.
Teremos o tempo conveniente para essas elucubrações, que por ora
podem ser postergadas, quando serão declinados, a toda a
coletividade espiritualista, os nomes dos parlamentares conhecidos
por vós e suas cadeiras de funções e matérias de ação específicas
deste Grande Governo Espiritual da Nova Terra.
Nesta nação diretora da nova raça planetária, Ramatis, Jesus
Cristo, Mestra Nada, Maria, Akenathon, Meimei, Catarina das
Santas Almas do Cruzeiro Divino, Pai João de Aruanda, Alziro
Zarur, Francisco Cândido Xavier, Vilma Karns, Joanna de Ângelis,
André Luiz, Torres Pastorino, Herculano Pires, Léon Denis, Pietro
Ubaldi, Humberto de Campos, Mestre Afra, Calunga, Irmã Sheilla,
Roger Feraudy, Pierre Weil, Hanemman, dentre milhares de outros
seres de expressão irrefutável trarão ao conhecimento público suas
planilhas de descrição de seus projetos espirituais para o Brasil e
para a Terra.
Apresentamos agora apenas os sinais de que estamos aqui,
irmanados com todos vós, pela passagem da humanidade pelos
pórticos higienizadores dos próximos eventos planetários e nesses
momentos de decisões de ordem humana, quanto aos

representantes da Nova Era no plano físico que serão imbuídos de
sérias competências no Brasil e em e por outras nações, 'quimera'
em que pretendemos interferir de todas as formas possíveis e
permitidas por Deus.
Presumimos que, afora tantos desencontros na ordem dos deveres
que competem a todos os seres da Terra para o equacionamento
das situações mais drásticas deste ciclo de fatores complexos
planetários em andamento, muita luz se irradia de todo esse
contingente de amoráveis amigos vossos, cuidando de vós e vos
garantindo travessias seguras para os recantos de paz e êxtase
divino, pelos vossos posicionamentos meritórios em vossas
jornadas redentoras.
Somos o 'Governo Espiritual da Nova Terra', não mais oculto, e
caminharemos junto a muitos de vós ainda por milhares de anos,
vós que ficareis em vaso físico ainda para fazerem a Terra se
iluminar e vós, que ficareis conosco, em plano espiritual, após seus
desenlaces dos invólucros materiais e que ainda não querereis vervos longe demais desta morada estelar que vos albergou por tantos
milênios de aprendizados tão impulsionadores da evolução de
vossas almas.
Ficai na sintonia com a vossa mais absoluta confiança nos
desígnios de Deus!
E que a Fé não seja perdida dentre os escombros dos
acontecimentos passageiros de um parto miraculoso que vem sendo
tão esperado:- o parto da Nova Era da Terra!
Até que desponte no horizonte prometido aos mansos e pacíficos a
vibrante Era do Amor, a Era de Ouro de vossa abençoada estância
estelar, Urantia, Gaia, Terra, confiai que mais esta Luz Planetária
em Nebadon nunca mais se extinguirá!!!
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