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Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua Luz,  
e a Glória do Senhor vai nascendo sobre ti. 

 
Isaías 60:1 

 

O homem é um pensador. E como tal ele se eleva acima de todas as 
criaturas e se torna o pináculo da Criação. Foi por meio do seu 
pensamento que ele conquistou o domínio da vida, para criar seu próprio 
mundo. O pensamento passou a ser uma ação, por meio de sua vontade e 
de seu poder de imaginação. 

Vós sois o que pensais! O pensamento, por si só, já determina a 
sustentação de uma idéia em espírito que se deseja ver realizada, mas 
exige uma forte vontade e uma expressiva capacidade de imaginação: seja 
uma cadeira ou uma casa, ou seja uma obra de arte que se queira formar. 

A vontade e a capacidade de imaginação pertencem sempre à 
realização ou à moldagem de um pensamento. Por isso, o homem deverá 
exercitar o pensamento: falando francamente, deverá aprender a pensar! 
Pois somente o homem que pensa chega a ser um criador - um criador de 
seu próprio mundo. 

Porém, existem duas maneiras de pensar, ou seja, duas formas 
diferentes de pensar. Uma delas é a forma comum, ou pensamento 
concreto; a outra é a forma elevada, ou pensamento abstrato. A primeira 
forma de pensar é mais ou menos aprendida e usada na atividade de vossa 
vida diária. Vós pensais constantemente em alguma forma passageira ou 
em algo concreto. O objetivo ou ser que conheceis ou quereis formar 
deverá ser inteligível ou despertar interesse - deveis reconhecer com os 
vossos cinco sentidos - do contrário não existe para vós ou não é 
reconhecido por vós. 

Vedes, ouvis e sentis a vida à vossa volta como concreta ou elaborada, 
pois não conheceis uma vida amorfa. Ou vis um som e imediatamente 
procurais pesquisar sobre ele; quereis saber de onde veio, quem foi a 
pessoa que o modelou ou criou. Assim também acontece quando ouvis o 
uivar dos ventos, o marulhar das ondas do mar, o ribombo do trovão. São 
ruídos ou sons que estão ligados a formas existentes ou derivados delas. 

Água, luz e fogo (incluindo a eletricidade) são elementos terrenos e 
por isso são concretos, sensitivos e perceptivos. Também a dor e a alegria 
são ligadas à sensação. 

Fazei uma experiência: Ouvis uma sublime música de Bach ou Mozart 



3

e sentis alegria, inefável e pura alegria; e sentis essa alegria mesmo 
quando já se perderam os sons da música. Sim, podeis despertar em vós a 
sensação dessa alegria quando soar em vós, novamente, esta música, sem 
a necessidade de reproduzi-la outra vez fisicamente. Então reconheceis 
que a sensação da alegria não está ligada aos cinco sentidos! Vós sentis 
algo que não está presente e não é físico nem concreto. 

Assim também ocorre com a sensação do sofrimento. Uma estimada e 
querida pessoa de vossas relações faleceu e vós sentis grande pesar. Esta 
querida pessoa poderá ter partido há muito tempo, há anos; não obstante, 
ainda sentis o mesmo pesar pela sua ausência. Portanto, também o pesar, 
ou, melhor dito, a sensação de pesar não está ligada aos cinco sentidos e 
por isso esse sentimento não é físico nem concreto. 

Não obstante, reconheceis que a sensação é o primeiro degrau da 
percepção ou da capacidade de percepção, e que não pertence e não está 
ancorada no plano físico ou concreto. 

De acordo com o exposto, o homem é mais do que um mero ser físico 
que pode pensar concretamente e possui a capacidade dos cinco sentidos. 
A saber, ele é um ser que possui a capacidade interna ou espiritual que 
pode elevar-se de seu pensamento concreto e de seu senso de percepção. 
O homem possui poderes mais elevados, poderes divinos, com os quais 
pode perceber as coisas e os seres que, para os seus cinco sentidos, não 
existem. Estes poderes e capacidades elevados podem ser desenvolvidos. 
Até existem vários métodos para desenvolvê-los; por exemplo: ioga, 
meditação ou orações. 

No Oriente (por exemplo, na Índia, Egito e Japão) existem métodos e 
ensinamentos esotéricos, com a finalidade de elevar a faculdade e o poder 
de percepção. 

Isto é uma realidade. O homem pode ser espiritualmente instruído para 
conquistar um grau mais elevado da faculdade de percepção e não apenas 
estar sujeito ao pensamento concreto, à faculdade limitada da percepção 
dos cinco sentidos. Por conseguinte, "existem coisas entre o Céu e a Terra 
as quais o vosso conhecimento colegial não sonha nem imagina ser 
possível", como vos disse Shakespeare. 

O homem possui duas faculdades ou forças principais: o pensar e o 
sentir. Estas duas forças básicas ele deveria desenvolver uniforme e 
harmoniosamente, pois o sentimento é igualmente importante ao 
desenvolvimento do homem, corno o é o pensamento. Pensar e sentir 
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deveriam constituir dois sons uníssonos em perfeita vibração. Por meio 
dessas duas forças essenciais, o homem pode aprender a desenvolver-se 
espiritualmente. Sentis dor então aprendei a não acrescentar e nem infligir 
dor a vós e aos outros. Pensais mal - então procurai reconhecer que o mal 
atrai o mal e que cedo ou tarde ele voltará a vós, se o enviais aos outros. 
 Pois o mero pensamento já é um passo para a ação; ele não mais vos 
pertence exclusivamente. Depois de gerado um pensamento, ele vive e 
continua atuando. Se for maldoso, despertará maldade em outras pessoas; 
se for bom, atrairá aos outros somente bondade. Por isso deveis prevenir-
vos contra pensamentos baixos e maus, a fim de não criardes nos outros o 
mal e a baixeza. Mas se usardes vossos pensamentos somente para o 
amor, a bondade e a harmonia, então estes pensamentos irão despertar em 
outros amor, bondade e harmonia, mesmo quando há muito tempo já os 
tenhais esquecido. O pensamento é uma força cósmica que oscila e é 
impulsionada; perdura tanto tempo quanto atuar a força acumulada do seu 
autor. Quanto mais intensivo for o vosso pensamento, tanto mais 
prolongado será o tempo em que ele atuará, vivificando as outras almas 
que estão na mesma sintonia. Por este motivo, vós sois responsáveis pelos 
vossos pensamentos, porque vós, quando pensais, criais o bem ou o mal! 

Porém, não creais que não deveis pensar absolutamente nada! O 
homem é um pensador; e isso já está mais do que provado - portanto, ele 
deve pensar. Contudo, deverá pensar em coisas elevadas ou atingir o 
pensamento divino. E este pensamento divino ou elevado somente é 
conhecido através da absoluta pureza, bondade e lealdade. 

Da mesma forma acontece com os vossos sentimentos. Vós não apenas 
pensais em ódio, vós também sentis o ódio. Vós não somente pensais em 
amor, vós também sentis amor, mesmo que se trate de uma pessoa sem 
sentimentos (cruel) ou uma pessoa com incapacidade mental; os dois 
casos são possibilidades e também exceções. 

No entanto, até agora aprendestes muito pouco. Pensar 
harmoniosamente quer dizer manter vossos pensamentos e sentimentos 
bastante puros, para que não sejam maus, perniciosos e egoístas. Esta é a 
vossa tarefa, se, como um todo e como humanos, quer eis de fato ser livres 
de todo mal. Então, não mais haverá mal algum quando o bem tomar 
posse absoluta de vós. No idioma alemão, a palavra "good" (bom) é 
derivada da palavra "God" (Deus); portanto, somente é necessário serdes 
bons para atingirdes a Deus. E poderia ser diferente? Se não houver 
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maldade nem egoísmo e falsidade em vós, então sereis bons e alcançareis 
a origem de todas as coisas: DEUS! 

Como para vós, humanos isolados, é muito difícil alcançar esta perfeita 
harmonia no sentir, no pensar e no agir, os seres elevados e 
espiritualmente desenvolvidos que, como vós, trilharam o caminho da 
perfeição (o mesmo caminho vós também devereis palmilhar algum dia), 
estes seres resolveram ajudar-vos e a toda a humanidade, conduzindo 
todos vós ao Caminho da Luz para a deificação de vosso ser. Jesus Cristo 
vos precedeu como criador da religião cristã - o Caminho a Deus - para 
ensinar a cada um de vós, a cada cristão, como podereis e deveis 
aperfeiçoar-vos para alcançar a Deus. Seus quatro Apóstolos deixaram 
registradas a vida e a doutrina de seu Grande Mestre, não só para 
preservar as Suas Palavras, mas também, e acima de tudo, mostrar-vos o 
caminho percorrido pelo Mestre, o caminho que vós também deveis tri-
lhar. As suas palavras ainda permanecem: "Segue-Me!" 

Portanto, é dever de todo cristão seguir o seu Mestre, quer dizer: viver 
a sua doutrina, aceitá-la até sua concretização. Da teoria até o ponto de 
vivê-la, vai um grande passo - e é aqui que quase todos falham. 

Além de Jesus Cristo, há outras religiões e Instrutores da humanidade, 
como Gautama Budha, Maomé, Zoroastro, Lao-Tsé, Hermes 
Trismegisto... Todos estes grandiosos e perfeitos Seres ensinaram, nas 
lições determinadas a cada uma de Suas raças e épocas ou a uma parte da 
humanidade, o Caminho para Deus. 

Cada um pregou a seu modo, cada um no seu idioma, porém sempre 
com o mesmo propósito, para o mesmo Fim. Existe só um Deus, só um 
Ser Absoluto, Incontestável, que persiste acima de todas as coisas e seres, 
independentemente do nome que Lhe atribuem, quer O chamem de Deus, 
Jeová, Alá, Zeus, Osíris ou Tao. Cada um chama pelo nome que lhe 
convém, de acordo com sua religião ou raça, mas o Fim é o mesmo. 

Quem quiser dedicar-se sinceramente ao estudo das diversas religiões 
da Terra irá reconhecer que, no fundo, apesar das indumentárias 
heterogêneas em que estão envoltas, são todas da mesma essência. Todas 
as religiões ensinam o Caminho para Deus, embora cada uma à sua 
maneira. 
 Portanto, não existe disparidade nem incongruência quando as pessoas 
pensam na união de todas as religiões. 

Já houve congresso mundial de religiões no qual seus representantes 



6

aproximaram suas opiniões e estas foram aceitas. Se as religiões têm a 
mesma origem e a mesma finalidade, por que' não seria óbvio, algum dia, 
a união de todas as crenças em uma só Religião Universal? santo continua 
sendo um santo, indiferente ao fato se é um cristão ou budista, um devoto 
de Alá ou de Tao. Ser santo quer dizer: o homem que subjugou e venceu a 
sua natureza inferior, todo o mal e o egoísmo; que vive na Verdade, na 
pureza e na bondade, pronto para servir a Deus e à humanidade, como e 
onde for necessário. . 
No entanto, a cristandade ensina a doutrina cristã, mas a imitação da vida 
de Jesus já foi posta de lado. Qual o cristão que se aproximou das pegadas 
do Mestre e O seguiu? No Budismo e nas outras religiões também não é 
diferente. O homem em geral (e também o homem religioso) perdeu sua 
união com seu Mestre: O homem permanece afastado da vida, daquela 
vida que o Mestre demonstrou, e hoje sabe muito pouco dos seus 
ensinamentos. Mas como conseguirá ele chegar a Deus sem esta união 
com a Divindade? 

Sabeis que" religião" significa "o retorno à união com Deus” (do latim 
Religare). Mesmo assim, em vez de unir-vos a Ele, deixais (também os 
cristãos) levar-vos pela correnteza da vida, unindo-vos ao mundo profano, 
à "existência" material, subjugados pelos cinco sentidos e por eles 
dominados. Como cristãos, ides aos domingos à igreja e respeitais os dez 
mandamentos; ledes o credo cristão; ouvis as palavras do sacerdote e 
recebeis a absolvição - porém a vossa vida diária não está nem mesmo 
ligada a tudo isto. Somente servis a vossa personalidade e as outras 
personalidades; esqueceis Deus completamente e renegais o vosso Mestre 

_    e as suas instruções, a cada hora. Mas isto não deve ser assim. Deus quer 
que O sirvais sempre e em toda parte. Também em vosso trabalho diário - 
em vossos pensamentos, sentimentos e ações, Deus deve estar presente e o 
Espírito Santo deve encher-vos com Seu hálito! Deus está sempre 
convosco e Ele quer estar sempre junto a vós. 

Um sábio fez a um discípulo a seguinte pergunta: "Onde está Deus?" O 
discípulo respondeu-lhe: "Grande Mestre, por que perguntas? Tudo está 
repleto de Seu Esplendor". O sábio responde à sua própria pergunta com 
as seguintes palavras: "Deus está onde O deixamos entrar". 

Vós não permitis ou permitis mui poucas vezes, que Deus entre em 
vossos corações. São os cinco sentidos materiais, aos quais estais sujeitos, 
que não permitem Sua entrada em vosso coração. Portanto, é imperioso 
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libertar-vos do domínio de vossos sentidos, enxotando do vosso "Templo" 
(vossa mente) todos os "cambistas" e "agiotas", para que Deus possa 
entrar em vós. "O homem não deve ter dois senhores." 

Mas vós esqueceis ou desaprendeis o que é servir a Deus em vossas 
vidas quotidianas. Diariamente vos esqueceis de Deus, renegando-O. 
Como podeis encontrar o caminho que vos conduz à vossa origem, a Deus 
(como o filho pródigo), se vós vos recordais muito pouco d'Ele? 

O mundo que vos rodeia, vossas ocupações, vossas atividades diárias e 
tudo o que vos é apresentado externamente resume-se em ouvir, ver, 
sentir, e dominam todo o vosso ser. Deste modo, não sobra nenhum 
pensamento, nenhum sentimento e nenhuma palavra para Deus. Não 
tendes mais tempo para Ele! O mundo dos sentidos vos enfeitiça e enche 
vossos corações e vossa vida. 

Como podereis conquistar novamente a vossa liberdade, aquela que 
vos livrará do domínio dos cinco sentidos, das vossas baixas inclinações e 
manifestações egoístas? Como conseguireis a liberdade capaz de 
desobstruir vossos corações, de modo que Deus possa, novamente, neles 
residir? 

No entanto, esta liberdade é a verdadeira. Ela vos livra de todas as 
limitações e vos conduz à ilimitada e eterna Vida, a Deus! 

Grandes Seres Auxiliares ofereceram-se para vos ajudar na reconquista 
desta verdadeira liberdade. São os Mestres da Sabedoria e do Amor 
Divino Jesus Cristo e Budha estão entre eles), são os que, das regiões mais 
elevadas, das esferas de consciência mais sutis, vos enviam força, poder e 
amor para vos ajudar a reprimir em vós as paixões inferiores, voltando a 
ser verdadeiros Filhos de Deus. A sabedoria vos ensina que além do vosso 
mundo terreno há outra matéria mais sutil, um mundo etérico, o qual não 
podeis ver com vossos olhos físicos. Além deste mundo, existe um outro 
ainda mais sutil, o mundo da Luz, onde se situa o elemento da vida, assim 
como em vós o ar. 

Neste mundo de Luz, que pelos vossos cinco sentidos não é percebido, 
vivem Seres Perfeitos, aos quais vós dais o nome de Mestres. Também 
pertence a Eles o vosso Mestre Jesus Cristo. Eles possuem faculdades tão 
perfeitas que não vos é possível imaginar. Vivem em completa sintonia 
com a Lei Divina e cumprem esta Lei em tudo o que fazem e pensam; 
Eles são os representantes da Lei e por isso são a Própria Lei! Sua vida é 
um viver divino, pois Eles são a Própria Vida Divina! 
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Para vós, homens de limitado poder de pensar, isso é quase 
incompreensível. No entanto, é a pura verdade! O próprio Jesus Cristo a 
revelou, quando disse: "Eu e meu Pai somos Um" ou "Ninguém vai ao Pai 
a não ser por Mim". Em outras palavras, isto significa: Jesus penetrou 
completamente na consciência divina, entre Deus-Pai e DeusFilho. 
Portanto, ninguém vai ao Pai sem primeiro passar pelo Filho. O Pai é o 
onímodo Espírito Divino e o Filho é a Consciência Crística no homem, 
quando este desperta para unir-se ao Pai, através da completa consciência 
do Espírito Divino. Sobre esta união com Deus, vários místicos cristãos e 
outros, como Jacó Bohme e o Mestre Ekkehart escreveram comentando 
este importante passo. 

Estes Mestres ou Seres Perfeitos, o que, para o povo hindu é um fato 
incontestável, elevaram-se da massa da humanidade já foram como vós 
sois atualmente), desenvolvendo-se cada vez mais e vivendo todos os 
preceitos e leis divinas, até chegarem a planos ou esferas cada vez mais 
elevados, através da pureza, sabedoria, bondade, amor e justiça. 
Conquistaram os degraus da perfeição e alcançaram o Mestrado, no mais 
alto sentido da palavra: Mestre na vida terrena e Mestre na vida celeste. 
Em diversas mitologias, estes Mestres eram chamados Deuses, pois que 
possuíam capacidade divina - capacidade que está acima da compreensão 
humana e por isso considerada como atributo de uma Divindade ou de um 
Ser Perfeito. 

Por exemplo, para um destes Mestres é fácil, por meio de Sua vontade, 
apresentar-se instantaneamente onde Ele deseja estar. Ele também possui, 
entre outras, a capacidade de condensar, por alguns momentos, o Seu 
corpo etérico, para tornar-se fisicamente visível, audível e palpável. Se Ele 
o desejar, poderá dissolver imediatamente esta mesma forma física. Todas 
essas faculdades, que ao homem comum se tornam impossíveis, não 
parecem milagres? Mesmo assim, adquiridas pelos humanos, elas são a 
conquista do desenvolvimento em degraus mais altos, tornando-se um 
bem comum. Para que isto também seja possível a vós, os Mestres vos dão 
a mão, auxiliando-vos e instruindovos - hoje, agora! 

Poderíeis fazer a seguinte pergunta: Qual a razão de estes Seres 
elevados não quererem que os homens Os vejam e admirem? A resposta é 
dada: Vós, os humanos da Terra - em toda parte onde viveis e trabalhais -
produzis na atmosfera um estado de intensa desarmonia, onde reinam a 
inveja, o ódio, a raiva, a mentira e o egoísmo, turvando a pureza do ar. 
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Deveis ter sempre em mente que todas estas forças e qualidades negativas, 
de tendências inferiores, todas estas impurezas - que não estão em 
Sintonia com a Harmonia do Infinito, isto é, com a Lei Divina - produzem 
constantes vibrações em vós, em vossa volta, durante todo o tempo em 
que viveis no ambiente da desarmonia, da inveja, da mentira, etc. Por esse 
motivo é que revi vem e perduram esses maus sentimentos. 

Não queremos afirmar, absolutamente, que todos mentem, odeiam ou 
sejam egoístas. Mas, se vós observardes, se examinardes e analisardes, 
com toda minúcia, vossa conduta, vosso pensamento e vosso sentimento, 
ireis constatar que existem em vós sentimentos de inveja, quando vedes 
outras pessoas na prosperidade, fortuna, saúde ou felicidade. E como sois 
egoístas quando só pensais em vós, em vossos proveitos, em vossos 
sucessos, em vossa felicidade e vosso bem-estar. Todos estes pensamentos 
e sentimentos, enfim, esta conduta produz em vosso coração vibrações 
desarmônicas que partem de vós e ondulam à vossa volta, influenciando 
outras pessoas, sem que vós ou elas saibam. Estas vibrações reproduzem-
se, gerando incessante desarmonia. E todos vós acrescentais a ela a vossa 
força, por meio dos pensamentos e sentimentos da mesma natureza. Por 
esse meio, reforçais e prolongais a discórdia, que se expande e se 
multiplica, até cercar todo o globo terrestre. 

Se vós quiserdes ver claramente, reconhecereis, por um lado, que sois 
responsáveis em relação a cada pensamento e a cada sentimento (bom ou 
mau) que criais; e por outro lado, se ambicionais a perfeição, se desejais 
ser Mestre da vida e se, realmente, quereis aceitar a responsabilidade de 
ter a alma inundada pelo espírito divino, então deveis, desde já, vigiar os 
vossos pensamentos e sentimentos, para manter sob controle todas as 
vossas reações. Não deveis permitir que surja qualquer idéia de ódio, 
inveja, ciúme ou mentira - e se notardes semelhante emoção em vós, 
deveis dissolvê-la por meio de pensamentos de amor, bondade e 
misericórdia. 

Desta forma, começais a dissolver a desarmonia criada por vós. 
Quanto maior for o resultado, tanto mais brevemente chegareis a ser como 
o Mestre. Algum dia O vereis e falareis com Ele, assim como falais com 
qualquer outra pessoa. Quanto mais vos esforçais por exercitar as Leis 
Divinas, mais depressa virá a recompensa. Isto é, viver uma existência no 
verdadeiro amor, na bondade, 
justiça e misericórdia divinas. Deus está em vós, em vosso Templo, 
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quando o tendes bem purificado, de modo que Ele possa em vós morar. 
Vedes, então, que tendes uma grande tarefa a cumprir, se realmente 

anel ais a perfeição. Mas tendes um grande consolo: os Mestres vos 
auxiliam tanto quanto Eles vos podem auxiliar. Sim, Eles o fazem com 
prazer e alegria, erguendo cada alma que deseja percorrer o Caminho para 
Deus. 

A sociedade divina é chamada" A Grande Fraternidade Branca"; ela 
está pronta a auxiliar o desenvolvimento da humanidade e erguê-la em 
direção à Luz. Porém, toda pessoa deve desejar, livre e espontaneamente, 
percorrer este Caminho Para a Luz e pedir auxílio aos Mestres, porque a 
lei Divina não permite coação. Já nos foi dito pelo Mestre Jesus: "Pedi e 
dar-se-vos-á, batei e abrir-se vos-á". Desta Grande Fraternidade Branca 
participam, além de Jesus e Buda, outros Mestres, dos quais, 
primeiramente, queremos apresentar Os que simbolizam os "Sete Raios" e 
"Sete Eras". São os seguintes: 

1º Raio - Representa a Vontade de Deus e simboliza Fé, Proteção, 
Força e Poder. O Mestre Ascensionado EI Morya é o seu Diretor. Ele 
também é o fundador da "Ponte Para a Liberdade" (ainda falaremos sobre 
isto). 
Pessoas que pertencem a este raio mostram propensão natural para 
líderes, diretores, supervisores, e possuem ilimitada força de vontade e 
capacidade para realizar notáveis tarefas. Sua cor é o azul. 

2º Raio - Representa Sabedoria, Harmonia e Iluminação. Seu dirigente 
é o Mestre Ascensionado Confúcio. É o Raio dos professores e do ensino. 
Simboliza um coração compreensivo. Sua cor é dourada. 

3º Raio - Representa o divino Amor, a Devoção, a Beleza e a 
Fraternidade. A Mestra Ascensionada Rowena é a sua Dirigente. Pessoas 
deste Raio amam a Beleza e são amáveis e condescendentes. Sua cor é 
rosa. 

4º Raio - Representa Pureza, Ascensão e Ressurreição. Seu dirigente é 
o Mestre Ascensionado Serapis Bey. As pessoas que pertencem a este 
Raio são artistas, músicos, arquitetos e possuem grande persistência. Sua 
cor é o branco-cristal. 

5º Raio - Representa a Verdade, a Precisão da Lei. Seu dirigente é o 
Mestre Ascensionado Hilarion. Perten 
cem a este Raio cientistas, médicos, enfermeiros e pessoas que têm o dom 
de curar. Sua cor é verde. 
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6º Raio - Representa na vida a Paz, a Renúncia e o Servir com 
obediência. Seu Dirigente é a Ascensionada 
Mestra Nada. Pertencem a este Raio os sacerdotes e as pessoas com 
acentuada tendência para os serviços divinos, aos quais se dedicam sem 
qualquer recompensa. Sua cor: ouro e vermelho-rubi. 

7º Raio - Representa a Misericórdia, a Liberdade e a Transformação. 
O Mestre Ascensionado Saint Germain é o dirigente deste Raio, assim 
como também é, o dirigente do Planeta, durante os vindouros 2.000 anos. 
E o Raio da Chama Violeta, a qual transforma todos os erros e forças 
imperfeitas em Perfeição. Pessoas deste Raio possuem um grande amor à 
liberdade. Sua cor é violeta. 

Cada Raio é dirigido, durante mais ou menos dois mil anos, por um 
Mestre, e, durante esse período, a humanidade desenvolve a qualidade que 
o Raio simboliza ou representa. Os últimos dois mil anos foram regidos 
pelo Mestre Jesus, que trouxe à vida a cristandade. Jesus foi, durante estes 
dois mil anos, o Dirigente deste Sexto Raio, que representa Paz, Renúncia, 
Devoção e Dedicação. 

Esta atual Era de dois mil anos será dirigida pelo Mestre Ascensionado 
Saint Germain, que trará a Liberdade sob qualquer de seus aspectos. Por 
este motivo, na próxima Era de dois mil anos, a humanidade tornar-se-á 
livre de toda escravidão e todo domínio. Ocorrerá uma grande 
transformação, suscitada pela Transmutadora Chama Violeta, que, em 
forma de vácuo etérico, poderá ser aplicada para o mais alto 
desenvolvimento do homem. 

Assim que a Chama Violeta for invocada e se torne viva na essência e 
natureza do homem, todas as fraquezas, erros e imperfeições poderão ser 
dissolvidos, se ela for usada diariamente, com firmeza, e convicção. 

A Terra deverá tornar-se a "Estrela da Liberdade"! Este foi o 
juramento feito pelo mestre Saint Germain; e todos os Mestres 
Ascensionados O auxiliam neste Grande Trabalho. Para transformar a 
Terra, foi fundada a "Ponte Para a Liberdade". A "Ponte" é o elo da 
energia e do amor que liga as ,esferas mais altas à Terra, que une a 
Ascensionada Fraternidade Branca aos humanos. Através desse elo os 
Mestres querem agir para auxiliar os terráqueos. 

Existem discípulos da "Ponte Para a Liberdade" na América, na 
Europa e em vários outros países. São discípulos que exercem suas 
profissões e obrigações diárias, mas se reúnem regularmente, em grupos, 
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para irradiar vibrações de apelos e preces positivos. Eles unem suas forças 
(através dos apelos de suas próprias Presenças Divinas) com a de um 
Mestre Ascensionado, para afastar da Terra a causa dos sofrimentos e 
trazer a toda a humanidade e a toda a vida a Iluminação, a Pureza, a Saúde 
e a Perfeição. 
Estes Mestres invocados estão sob a orientação do grande Maha Chohan, 
que representa o Espírito Santo. Desde o ano de 1952 vêm sendo 
publicados os periódicos da "Ponte Para a Liberdade", primeiramente nos 
Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Brasil, e agora estão espalhados em 
todo o mundo. Essa publicação é administrada pelo Mestre do Primeiro 
Raio, El Morya, para difundir instruções mensais de diversos Mestres. 
Nestes ensinamentos são apresentadas as Leis cósmicas e a Verdade sobre 
o passado, o presente e o futuro, as quais até agora ainda são 
desconhecidas, assim como sobre a possibilidade de conseguir-se o 
aperfeiçoamento. O homem é um ser divino e traz em si o germe da 
Perfeição! Assim vos explicam os Mestres. Eles vos mostram a Lei da 
Reencarnação. No longínquo Oriente (Índia, Japão, China), há séculos 
essa Lei já é bem conhecida. Ela vos ensina a volta do homem à Terra em 
um novo corpo físico, para aprender mais e melhor em cada existência, até 
sua perfeição. Pois um só giro pela Terra não basta para fazer de um 
homem mortal um Deus imortal. Para livrar-vos de todos os erros, fra-
quezas e vícios, é necessário para vós ter várias existências. Portanto, a 
Alma libertada de seu corpo físico, após a morte, descansa na região da 
Luz. Depois desse repouso, ela torna a voltar em um novo corpo ao plano 
físico, para adquirir novas experiências, trabalhando em seu aperfei-
çoamento, até conquistar (em seu corpo humano) a Consciência Divina. 
Dominando todas as maldades e baixezas, tornar-se-á um Ser divinamente 
livre. 

Não sentis bem-:estar quando observais o vosso próprio 
desenvolvimento e o da humanidade? Goethe disse: "Por que eu não 
deveria ter vivido outras vidas aqui na Terra?" Em relação a Frau von 
Stein, ele observou: "Talvez em outras vidas foi ela minha esposa ou 
irmã!" Budha, o Perfeito, relata fatos sobre mil vidas cujos detalhes Ele 
não esquecera. 

Se vós não vos lembrais de existências passadas, isto prova que ainda 
não conseguistes atingir degraus elevados, por falta de desenvolvimento 
espiritual em vós. Não é a inteligência externa que vos faz lembrar as 
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vidas anteriores, mas somente vossa Alma, a Consciência Mais Elevada 
em vós. A vossa capacidade externa perde-se no momento da morte do 
corpo físico - no Oriente, isto é ensinado há séculos -, porém os valores 
internos, as virtudes da alma (se assim quereis identificá-los) ficam 
resguardados, espiritualmente, até o próximo nascimento do ser, como 
predicados ou dons para a nova encarnação. Assim vos ensinam os 
Mestres sobre a Lei do Carma, de causa e efeito ou justiça da 
compensação. Em outras palavras: O que vós semeastes ireis colher - mas 
sempre aqui, nesta Terra! Se praticastes o bem, vivestes uma vida 
generosa em vossas encarnações passadas, nesta vida ireis receber a 
recompensa. A Lei é insubornável e somente faculta aquilo que foi 
merecido. Esta Lei é anunciada em todas as religiões, não somente em 
vossa Bíblia. E uma imprudência para aqueles que a conhecem e não 
querem agir de acordo; pari esses, as palavras de Goethe sentenciam: 
"Seja o homem generoso, solícito e bom". 

Em 1932, o Mestre Ascensionado Saint Germain falou aos seus 
discípulos, visível e audivelmente, a respeito de Seus trinta e três 
discursos sobre o EU SOU. Estes discursos foram divulgados pelo Seu 
discípulo Godfré Ray King, sob o nome de "Discursos sobre o EU SOU 
(em inglês: "The I AM Discourses"). 

Godfré diz textualmente: "O som da voz do Mestre foi ouvido com 
toda a naturalidade pelas pessoas que se encontravam no recinto. 
Momentaneamente Sua figura foi visível, palpável, presente no recinto, 
quando irradiava a força dos Raios de Luz para realizar determinadas 
obras especiais." 

O Mestre Saint Germain fala sobre EU SOU: "Pela primeira vez, 
quando vos tornastes um ser consciente e vos foi possível sentir e dizer 
EU SOU, que fizestes? Vós magnetizastes a vida original (primitiva) e 
começastes a irradiar. O que fizerdes destas duas forças (magnetização e 
irradiação) irá decidir o que vós ireis ser. 

Ou, de outra forma: a direção natural da vida indica amor, paz, beleza, 
harmonia e fartura. À vida não interessa quem é o favorecido. Ela flui 
incessantemente a vós, em vossa estrutura carnal, para melhorar sempre e 
cada vez mais, até chegar à Perfeição com resultados evidentes. Desde o 
começo a vida sempre esteve presente em cada ser. 

EU SOU - EU SOU - é a atividade da vida! E estranho que existam 
investigadores sinceros que ainda não possam compreender o verdadeiro 
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significado destas duas palavras. 
Se dizeis e sentis "EU SOU", então pondes em liberdade a fonte da 

perpétua vida, para que ela possa fluir sem obstáculos. A porta abre-se em 
toda sua largura e a caudal da vida flui inesgotavelmente. Mas se dizeis 
"EU não SOU", então cerrais a porta à poderosa Força. 

EU SOU é a completa atividade divina... Assim explicou Saint 
Germain. 

Portanto, concluímos que as palavras "EU SOU" são as mais 
poderosas palavras criadoras da vida, e quando as pronunciais com plena 
consciência, com sentimento intenso, vos unis com a Divindade criadora; 
e as palavras que seguirem a estas duas manifestar-se-ão em vosso mundo 
e realizar-se-ão. Se o desejo se realiza cedo ou tarde, isto depende da 
firmeza e da intensidade de vossos sentimentos e de vossa consciência. 
Quanto mais conscientizardes que as palavras "EU SOU" vêm a ser a 
Própria Divindade e quanto mais intensamente sentirdes esta realidade, 
tanto mais rápida será a manifestação de Sua Força. 

Se disserdes: Eu estou doente, então negais a inesgotável Força e 
ficareis doentes. Mas se disserdes. EU SOU saudável, EU SOU a Minha 
Completa Vitalidade", então liberareis esta Força e assim ela poderá agir e 
trazer-vos a completa saúde. 

A Divina Presença EU SOU que vos circunda como Luz e como uma 
Eterna Fonte de Energia, cria tudo o que quereis quando a Ela apelais. 
Refleti bem sobre as palavras de Jesus: "EU SOU a Luz do Mundo", ou 
"EU SOU a Ressurreição e a Vida"! 
 Por meio destes apelos Jesus conquistou a "Luz do Mundo" e a Sua 
"Ressurreição". Esta é a verdade das palavras:" O que pensais, sentis e 
falais, isto acontecerá". 

Portanto, é mais sábio desejar, para si e para toda a humanidade, paz, 
beleza e perfeição. Quando reconheceis que toda vida é Deus e sabeis que 
Ele representa a total Unidade a que estais ligados - como podereis causar 
mal a vós mesmos ou desejar-vos algo pernicioso, se vós fazeis parte 
integrante desta Unidade? Por conseguinte: "O que fizerdes ao vosso 
irmão também fareis a vós"! 

O amor divino não faz diferença entre vós e vossos companheiros. 
Com que direito quereis fazê-lo? Deus, nosso Pai, ama Seus filhos e quer 
que todos eles (também o filho pródigo) voltem a Ele, à Sua Casa, ao Seu 
Reino do Amor. 
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Como podeis julgar-vos melhores do que vossos irmãos, uma vez que 
apenas vedes a sua forma externa e 
não conheceis a grandeza de sua Alma? Deus, porém, é o Amor! 

Neste Amor Divino vós viveis, cresceis e amadureceis ao encontro da 
Perfeição. Por esse motivo deveis, em vossos apelos, usar sempre estas 
palavras: "EU SOU o Amor Divino que nunca falha!", para poderdes 
concretizá-las quanto antes e mais facilmente, em vós e ao vosso redor. 
Compreendeis as palavras de Paulo, o Apóstolo (hoje é Ele o Mestre 
Ascensionado Hilarion), quando disse: Ainda que eu tivesse o dom da 
profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que 
tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não 
tivesse caridade (amor) nada seria" (I Coríntios 13:2). 
Até Paulo, o. intelectual, louva ao máximo o Amor Divino. 

E com o passar do tempo, a que pessoa poderíeis resistir? Assim 
como o sol derrete a neve do inverno e vos traz a primavera, de modo que 
a Terra rejuvenesce, refloresce e os pássaros alegram-se, cantando 
louvores da mesma forma atua o Amor Divino sobre o homem, reno-
vando-o, transformando-o, deixando eclodir em seu coração hinos de 
louvor e graças a Deus, para irradiar e sentir somente amor por toda a 
humanidade - pois ele bem sabe que todos são irmãos e, assim como ele, 
todos são filhos do Pai na Luz! As palavras são verdadeiras quando dizem 
o seguinte: "Onde habita o Amor Divino lá habita Deus"! Ou, em outras 
palavras: "Deus reside onde O deixamos entrar!" Um coração repleto de 
Amor verdadeiro está constantemente com Deus! 

Aquele que penetra no Amor Divino encontra-se ao mesmo tempo na 
Unidade da vida. Nesta Unidade não existem dúvidas nem separatividade. 
O homem chega à mais plena sensibilidade através do Amor à Vida, ao 
conhecimento do Ser onipresente, que é eterno, sem contrastes nem 
oposições. 

O pensamento de que Deus é onipresente, um Ser de eterna Existência, 
por isso mesmo presente em toda parte ao mesmo tempo, em cada ser ou 
coisa, nos mínimos detalhes - este pensamento é da mais elevada natureza, 
portanto não pode ser produzido nem compreendido pelo intelecto. Só à 
mais alta inteligência ou Espírito Celeste é permitido atingir esta 
compreensão. 
Aquele Espírito Divino que, no começo, pairava sobre as águas" quando a 
Terra ainda era deserta ou despovoada", este mesmo Espírito Divino vive 
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na mente do homem e o desperta quando ele vai ao encontro de Deus com 
amor e adoração, dirigindo-se a Ele e dizendo: "Senhor, seja feita a Vossa 
Vontade e não a minha!" Quando isso acontecer, o pequeno ser humano 
será completamente desfeito e tudo o que não for de natureza divina será 
dissolvido; toda vontade egocêntrica derreter-se-á no na. da; Deus, a 
Consciência Crística no homem, será despertada e a divina Presença EU 
SOU (ou seu próprio Santo Ser Crístico) assumirá o domínio. Então, 
processar-se-á no homem uma nova Unidade: o pensamento e o amor pas-
sam a ser Um. O homem não pensa mais com o intelecto, porém com o 
coração. Se ele pensa em Deus, automaticamente ele ama a Deus. Este é o 
mistério da Unidade, que não pode ser compreendido pelo intelecto. 
Somente é possível apresentá-lo por meio do simbolismo. Meyrink deno-
minava-o: "Reversão da Luz". Um pensamento elevado é puríssima Luz, 
puríssimo Amor. Luz é irradiação Divina; portanto, vivei todos vós na 
perfeição da pura Luz. Por este motivo, os santos possuem uma auréola de 
luz que representa a emanação ou irradiação da Luz divina. Quem vive em 
Deus vive na puríssima Luz! 

Poderíeis dizer: "Tudo isto são assertivas, porque realmente não 
existem comprovações". Também não haveria vantagem em enumerar 
altas revelações, pois o intelecto não tem capacidade de entendê-las. O 
intelecto não crê naquilo que não vê; aquilo que ele não concebe como 
verdadeiro, para ele não existe. Portanto, desejo apresentar uma outra 
forma pela qual seja demonstrada a completa verdade. E o "Caminho para 
a Meditação". 

Uma pessoa que procura o Caminho para a Perfeita Meditação, isto é, 
a submersão no seu interior, esforçandose sempre, após várias tentativas 
alcançará um dia sua própria Realização Divina. Então, viverá sua alma na 
mais pura Luz. O Caminho para a Meditação conduz o discípulo - cedo ou 
tarde - impreterivelmente à Revelação Divina. 

Os hindus denominam este caminho de Ioga (Raja Yoga) ou o 
"Caminho da Iluminação". Os místicos cristãos chamam-no" A submersão 
interna" ou "A identificação com Deus". 

O Caminho para a Meditação é um método regulado por determinadas 
seqüências. Se desejais trilhar este caminho, é necessário conhecer sua 
Lei. Grandes sábios do Oriente e Ocidente já escreveram sobre esse 
método, dando-vos explicações. A técnica ou processo consta de três 
degraus. O primeiro é a concentração ou firmeza do pensamento. O 
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segundo é saber discemir o pensamento ou a contemplação. O terceiro 
degrau é a unificação com o pensamento ou com a própria meditação. 

Se quereis meditar sobre Deus, então deveis: a) sentar-vos eretos, 
descontraídos e em silêncio imperturbável; b)pensar firmemente, com toda 
convicção, em Deus; c) manter este pensamento de Deus em vossa mente 
todo o tempo possível sem que ele vos escape. Este exercício poderá levar 
muito tempo, se antes ainda não havíeis praticado esta espécie de 
concentração. Notareis que o pensamento em Deus vos escapará muitas 
vezes e várias outras idéias quererão ocupar este lugar. Portanto, a 
concentração deverá ser exercitada por tanto tempo até que possais manter 
firme o vosso pensamento, sem que ele vos escape. 

Quando tiverdes o pensamento em Deus sob vosso completo domínio, 
de modo que não possa mais fugir, então passareis ao segundo degrau, à 
concentração – isto é, procurareis discernir Deus. Quando conseguis 
permanecer em meditação por muito tempo, depois de longo exercício e 
grande e tranqüilo esforço, acontece algo estranho: o pensamento em vós 
cessa. Não pensais mais em Deus. Vós discernis Deus. Vós contemplais 
Deus! Isto é a contemplação - o discernimento ou o êxtase. 

Deste êxtase chegais, finalmente, após longo e esforçado exercício, à 
Identificação com Deus.Este é o mais alto degrau da concentração, é a 
própria Meditação. Neste de grau não pensais mais nem enxergais Deus, 
porém vós vos tomais o próprio Deus; sois Um com Ele e não há mais 
separação entre Deus e vós. Este é o mistério da Unificação. 

Os santos e os místicos conquistaram este alto degrau. Para Jesus 
Cristo, ele se tornou uma constante realidade, desde o momento em que 
Ele pôde afirmar: "Eu e meu Pai somos Um". Pois no terceiro degrau da 
concentração, a própria Meditação, não há mais separação: Deus e o ho-
mem fundiram-se mutuamente - ou, melhor dito, a consciência humana 
diluiu-se na Consciência Divina, integrouse no seu verdadeiro Ser. 

Este Caminho para a Meditação traz a melhor confirmação da verdade 
sobre o que foi dito acima. Na própria meditação vedes a Luz divina que é 
irradiada por Deus, e vós sais esta Luz, que também brilha em vós. Em 
vossos corações reside a Chama Tríplice da Eterna Luz Divina é o Fogo 
Sagrado que faz fluir em vós a Divina Presença EU SOU. Deus está em 
vós! Deveis reconhecê-Lo e achá-lo em vós; "Quem procurar, achará!". 
Os crentes sinceros que, em todos os tempos, buscaram Deus, sempre O 
procuraram não só nas distâncias do tempo e do espaço, mas também e 



18

principalmente em seu próprio interior... e ali foram encontrá-Lo. 
A natureza manifesta a emanação externa de Deus; Sua expressão 

material - é Sua roupagem, assim como o vosso corpo físico é o vosso 
corpo mais grosseiro. Vós não tendes (não sois) apenas um corpo, porém 
tendes sete corpos. Circundando o corpo físico, tendes o corpo etérico e 
ele é a sede de vossas recordações, onde é guardado tudo o que foi 
pensado e praticado em uma vida, de bom ou de mau. Se não podeis 
esquecer o passado, é porque ele está guardado e registrado em vosso 
corpo etérico. 

O corpo mental é um órgão através do qual podeis pensar. O cérebro 
físico é somente um instrumento por onde o pensamento e a imaginação 
podem manifestar-se. O corpo mental cria a forma de vosso pensamento e 
então este é visivelmente concretizado, através do corpo físico. Estas 
formas-pensamento dão vida à vossa imaginação e tornam-se manifestas 
através da linguagem. 

O corpo da sensação conserva e desenvolve os vossos sentimentos. 
Todos os sentimentos de natureza elevada ou inferior estão neste corpo. 
Podeis observar isto, diariamente, em vós, pois sentis variavelmente o 
bem e o mal. Porém o mal, o sentir inferior, e qualquer sentimento desta 
natureza deverão ser transformados ou dissolvidos. 

Esta é, a falar com exatidão, a tarefa da humanidade: deveis enobrecer, 
purificar e enaltecer os vossos pensamentos e sentimentos e erguer a Deus 
um altar. Isto pode acontecer por meio da Chama Violeta. Ela é um caudal 
de energia que pode transformar toda força negativa e imperfeita em 
energia clarificada, purificando tudo, completamente, de modo que esta 
energia transmutada possa ser novamente carregada de Perfeição. Como 
isso se efetua, esclarecemos aqui, na seqüência dos ensinamentos: 

Além dos quatro corpos inferiores, possuís mais três corpos superiores: 
a) vosso Santo-Ser-Crístico,ou o que chamais de Alma Divina, a Luz 
Divina em vós que vos ilumina, quando aprofundais o vosso eu; b) o 
vosso corpo causal, que contém todo pensamento e sentimento puro, 
portanto divino, assim como no começo, quando só existiam pensamentos 
e sentimentos bons e puros; c) o corpo eletrônico, ou a Individualizada 
Presença Divina, que paira sobre vós e em volta de vós. Estes três corpos 
são a origem de vossa vida, vosso verdadeiro Ser. 

Agora citaremos alguma coisa sobre o Fogo Violeta. Primeiramente, é 
importante afirmar que aqui se trata de um Caudal de Energia, de uma 
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Força Cósmica, que podeis atrair, por meio de preces e apelos, para livrar 
vossa existência e vosso Ser de toda desarmonia e toda limitação. Este 
Fogo Violeta é uma força supérrima. Ela gera atividades tais que vos 
causam admiração. Podeis, por meio do uso da Chama Violeta, livrar-vos 
completamente de erros e fraquezas, como ódio, inveja, orgulho, egoísmo. 
Podeis também esclarecer completamente determinadas situações ou 
pessoas, livrando-as de desarmonias. 

O Ascensionado Mestre Saint Germain discorre sobre o emprego da 
Chama Violeta: "A consciência do indivíduo necessitado atrai o Fogo por 
meio de suas orações, unindo-as com a sua visualização (imagem 
figurada) da atividade prevista. É absolutamente necessário unir a imagem 
figurada com o apelo, para conseguir resultado satisfatório. Trazer ao 
mundo do homem a capacidade e a força do Fogo Sagrado depende, 
unicamente, da sensação ou maneira de o Fogo Sagrado expressar a 
aptidão, na forma característica da misericórdia, pureza, cura, amor e 
proteção. A perseverança ou o uso incessante da dissolvente e purificadora 
"Chama Violeta" livrará a alma, totalmente, de suas acumuladas 
desarmonias. Estas e as limitações formam o carma. Desta maneira é 
erguida uma parede impenetrável de Luz, isolando toda desarmonia que 
paira na atmosfera e também as impurezas ou imperfeições que procedem 
de outros seres. Se a vida diária de um indivíduo manifestar completa 
harmonia, poderemos afirmar que esta pessoa usou a misericordiosa, 
clemente e purificadora Chama divina." Isto vos foi dito por Saint 
Germain. De suas palavras concluímos que se trata de uma Força Mise-
ricordiosa que foi dada à humanidade, não faz muito tempo. No século 
passado e há milhares de anos, esta força transmutadora ainda não era 
conhecida. Porém, nesta Era da Liberdade, foi possibilitado o uso da 
Chama Violeta e da grande Força do EU SOU, para um avanço mais 
rápido da humanidade em sua evolução moral, ética e espiritual, para que 
nos próximos dois mil anos a Terra se torne a "Estrela da Liberdade". Esta 
é a meta determinada pelo Ascensionado Mestre Saint Germain: a 
Perfeição da humanidade, o que Ele, espiritualmente, já visualizou. 

Apresento-vos dois apelos da "Chama Violeta"; existem vários outros, 
que podem ser encontrados na literatura da "Ponte Para a Liberdade". 
 

APELO 
"Deus Todo-Poderoso presente em meu Ser, chamejai, agora, o Fogo 
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Violeta através de mim, com a purificadora Força e Poder do Amor 
Divino e com a mais intensa e dinâmica atividade. Dissolvei causas, 
efeitos e recordações, desejos e sentimentos do meu ser e do meu mundo, 
todo erro pelo qual meu ser externo é responsável! Substituí tudo pela 
substância do divino Amor, Luz, Pureza e Perfeição! Seja feita a Vossa 
Vontade!" 

 
O segundo apelo atinge toda a humanidade: 

APELO 
"Poderosa Presença EU SOU e Bem-Amado Mestre Saint Germain! 

Deixai a Chama Violeta flamejar através de toda a humanidade e sobre 
toda a Terra - através de qualquer dificuldade, doença e limitação - através 
de toda guerra, de todo pensamento de discórdia, toda transação de 
maldade e ódio, de toda crueldade. Consumi e exterminai todas as causas, 
efeitos e recordações. Dissolvei tudo, transformando esta energia em 
Vossa Perfeição. 

Eu aceito, conscientemente, que isto aconteça agora, com todo poder e 
força, para sempre!" 
 

Todo verdadeiro cristão sabe o que lhe foi citado e vivido pelo seu 
Mestre Jesus Cristo, e entre seus preceitos, os seguintes: "Obedecer aos 
mandamentos; levar uma vida moral; orar e ser caridoso". Em muitos 
casos, isto é realizado. Mas o Mestre, no Seu Sermão da Montanha, 
enumerou muitas" exigências". Elas quase vos assustam. Simplesmente 
vos sentis fracos, parecendo-vos impossível pô-las em prática! Estas" 
exigências" encontram-se na Bíblia - Novo Testamento - (Mateus 5:44-
48) e são o seguinte: 

"Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos 
maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e 
perseguem; 

Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; porque faz que o 
seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e 
injustos. 
 Pois, se amardes somente os que vos amam, que galardão havereis? 
Não fazem os publicanos também o mesmo? 
 E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não 
fazem os publicanos também assim? 
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 Sede vós, pois, perfeitos, como é Perfeito o vosso Pai que está nos 
céus". 

Ponde a mão sobre o coração! Quem de vós consegue executar estes 
mandamentos? Deveis amar os vossos inimigos e em geral não sois 
capazes nem de respeitá-los. Aquilo que não respeitais gera ódio. Mas se 
deveis transmutar todo ódio em amor... Isto é quase impossível. 

No entanto, isto é possível! Para esse fim, tendes um grande auxiliar. E 
o Fogo Sagrado, o Ser Crístico em vossos corações. O Mestre 
Ascensionado Saint Germain fala sobre o Fogo Sagrado: "Através da Lei 
da Nova Era, foi permitido à humanidade o uso do Fogo Sagrado", isto é, 
a concretização da Lei da Misericórdia e da Absolvição. A\través do uso 
da Chama do Amor - para a qual o homem pode apelar - o indivíduo e o 
seu mundo pessoal serão purificados de todas as faltas e erros das vidas 
passadas e da presente, culpas essas geradas pela energia mal aplicada. Ele 
poderá apelar a esta Chama purificadora e dissolutiva para si, para seus 
entes queridos, para seu país e para todo mundo. O Fogo Sagrado é 
também a força que ilumina, que traz inteligência e desperta a capacidade 
espiritual. O uso do Fogo Sagrado é a maior graça que o Bem-Amado Pai 
pode conceder aos Seus filhos extraviados, proporcionando-lhes a Força 
do Amor divino, que traz paz, saúde, bem-estar, harmonia e bem-
aventurança. Por falta de compreensão, os homens até agora são quase 
incapazes de aceitar esta" dádiva divina" que o Pai vem oferecendo, por 
meio dos Seus Mensageiros, séculos afora. 

Para que as forças do apelo possam desenvolver-se, completamente, no 
próprio Ser, é necessário o indivíduo reconhecer que seu coração é um 
Foco de Luz formado pelo Raio da Presença e Poder da Divindade, que 
envolve a imagem de sua própria futura grandeza, da mesma forma que 
uma semente contém a imagem da futura flor. 

Este Foco de Luz existente no coração é designado como sendo a 
lmorredoura Chama Tríplice da vida. No 
homem ainda "não desperto" existe apenas a "Chispa Divina". Quando ele 
conscientemente põe os pés no "Caminho", esta pequena chispa aumenta 
na proporção da configuração divina ou semelhante a uma miniatura de 
Cristo. Ela tende a crescer e desenvolver-se até que (de acordo com a 
expressão simbólica) "ergue-se do túmulo" mantendo a disciplina sobre o 
corpo físico e competindo com a maestria e o poder crístico. Este é o 
"renascimento" que tanto foi comentado pelas antigas escrituras sagradas. 
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Esta pequena chispa que existe no coração do homem é uma parte da 
Grande Chama do "Coração Divino"; dentro dela subsistem todas as 
qualidades do Todo-Poderoso. 

Através desta chispa, o homem passa a conhecer todas as finalidades 
da Criação, e finalmente retoma ao lar para unificar a sua chama já 
desenvolvida com a Chama do Pai. Existe somente uma porta que conduz 
o homem à vida eterna: através do Santo-Ser-Crístico existente em cada 
coração. O Cristo Cósmico diz: EU SOU a porta aberta, ninguém vai ao 
Pai sem primeiro passar por Mim". Não há outro caminho! Assim vos 
explica o Ascensionado Mestre Saint Germain. 

Voltemos às "exigências" de Jesus (Mateus 5:44): "Amai a vossos 
inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e 
orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos de vosso 
Pai que está nos céus". 

Mesmo que seja para vós muito difícil cumprir estas "exigências", 
cabe-vos reconhecer que vos foi dada uma Força, um Poder Divino que se 
acha em vós mesmos, com o qual vos podeis unir para praticar estes 
mandamentos: o Sagrado Fogo existente em vossos corações! 

Em hora certa, quando souberdes que não sereis importunados, 
aprofundai-vos silenciosamente em vosso próprio interior, em vosso 
coração. Devereis então pensar intensiva e profundamente, repetindo 
sempre e sempre, com toda veemência e convicção, as palavras do Mestre 
Saint Germain: 

 
APELO-AFIRMAÇÃO 
"Eu entro consciente no coração do Fogo Sagrado e permaneço aí - 

este é o verdadeiro ponto central do meu Ser!" 
 

Deste ponto central - se realmente sentis que este Fogo Sagrado 
chameja vivamente em vós - pensai e dize com toda veemência e 
convicção as seguintes palavras: 

 
APELO 

"Bem-Amada Toda Poderosa Presença EU SOU em mim! Deixai a 
Vossa Chama Violeta, a puríssima força do Amor divino, flamejar na mais 
intensa e dinâmica atividade através de meus corpos mental, emocional, 
etérico e físico, através de minha alma e de meus chacras. Dissolvei toda 
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causa, efeito e recordação de todos os meus conceitos humanos, 
imaginações, desejos e sentimentos, no meu ser e em meu mundo. 
Dissolvei todo erro pelo qual meu ser externo é responsável! Substituí 
tudo pela substância do divino Amor, da Luz, Pureza e Perfeição. Seja 
feita a Vossa Vontade!" 

 
Este apelo repetido com toda intensidade e dedicação ao Fogo Sagrado 

do coração - silenciosa ou audivelmente - transforma todo vosso ser. E 
algum dia - não importa quando - podereis amar realmente os vossos 
inimigos; aos que vos amaldiçoam, abençoar; fazer o bem aos que vos 
odeiam; aos que vos ofendem e vos perseguem, pedir para eles a 
misericórdia. Assim vos transformareis em "Filhos do nosso Pai no céu" e 
então fareis a vossa parte, cooperando pela salvação do mundo. O Amor 
Divino consegue tudo. Para o coração onde o Amor Divino despertou para 
a verdadeira vida, nesta existência não há mais adversários, todos os 
homens tornaram-se Irmãos. Mas se, apesar de tudo, outros ainda se 
mantêm como vossos inimigos e não querem saber nada a respeito de 
Deus, Amor e Fraternidade, então deveis deixá-los em suas limitações. 
Eles irão sentir que seu ódio enviado a vós retoma a eles assim como um 
bumerangue, levando-lhes tanto sofrimento que começarão a reconhecer a 
nenhuma vantagem ou proveito em odiar e preferirão afastar-se dos falsos 
pensamentos, dos sentimentos impuros e ações perniciosas, para que, 
também neles, germine o Amor Divino, de modo a preencher toda a sua 
mente. 

Vós, porém, deveis ir com Amor ao encontro de todos aqueles que vos 
odeiam e prejudicam. Deveis enviar-lhes pensamentos de afeto, perdão e 
bondade até que se afaste deles todo o ódio, que se assemelha a uma 
doença muito grave. Este proceder dá a impressão de ser uma tarefa muito 
árdua, mas com o auxílio do Fogo Sagrado, com o impulso do Amor 
Divino, ela se torna fácil e vós a realizais. Porém uma coisa é importante: 
deveis ponderar que estais no começo de uma Era Nova. A Era da 
Liberdade já começou e vosso planeta deverá ser a Estrela da Liberdade 
Divina. A Terra será erguida à Luz. O Amor Divino, a verdadeira Justiça, 
a Luz Crística permanecerão nos corações humanos. 

Os Mestres Ascensionados dizem o seguinte sobre o "extraordinário 
significado da presente Era: "Cada um dos sete planetas que fazem sua 
ronda pelo atual sol físico deverá elevar a sua vibração, para entrar na 
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rotação do Planeta que se encontra mais acima e procurar manter-se 
naquele lugar; ao mesmo tempo, ele se aproximará cada vez mais do sol. 
Grandes Seres de Luz manifestam-se para acelerar a vibração do nosso 
Planeta e da sua população." 

"Nós que aceitamos a responsabilidade pela Terra devemos equiparar a 
vibração de nosso povo e do globo terrestre à atual Perfeição de Vênus. 
Temos então a necessidade de quanto antes, tão depressa como possível, 
atingir a humanidade - isto é, todos. Os outros Planetas do nosso Sistema 
Solar já estão prontos e já deram o sinal: Eu sou livre e Eu estou pronto! 
Porém o Cosmo necessita esperar pela Terra e nós precisamos receber o 
sinal' Avante' do coração da humanidade terráquea. Ajudai-nos a acelerar 
a aproximação deste Dia!" 

Novos canais humanos e divinos manifestar-se-ão, novos caminhos 
irão abrir-se, não para substituir os antigos, mas para ajudá-los... Em toda 
parte surgirão cooperadores e auxiliares. Amigos da Grande Fraternidade 
Branca virão de todas as direções. Homem algum poderá conter a pressão 
da Força do Cristo Cósmico... e ninguém, mesmo que se trate de um 
irresponsável, teria êxito se quisesse sustar esta caudalosa irradiação da 
Nova Era. 

Aquele que pretender impedir que se cumpra com mais intensidade o 
mandamento" Amai-vos uns aos outros", será banido pela ação da Lei. 
Nunca como hoje e agora é o lema incentivador que está valendo tanto 
para os dirigentes espiritualistas em todo o mundo como para os "canais" e 
"caminhos" em geral: "Pelos seus frutos os conhecereis!" 

As palavras de Isaías 11:67 serão realidade: "Os lobos habitarão com 
os cordeiros" - e a Terra encher-se-á da Sabedoria Divina, assim como o 
oceano de água. 

Portanto, deveríeis reconhecer que, em todos os dias e a toda hora, é 
exigida de vós a realização de tudo aquilo que compreendeis. 

Nos apelos já publicados encontrais uma fonte inesgotável de forças, 
que fluirá eternamente em vós, através de vós e em vossas cercanias, se 
apelardes por ela sempre e sempre, diariamente, porém pontualmente. 
Vossas consciências e vossos sentimentos deverão fundir-se, tornandose 
uma Unidade. Deveis sentir a força e o poder que emanam e fluem de 
cada palavra de vossos apelos! Devereis despertar em vós a imagem 
daquilo que quereis, de modo que possais contemplar a irradiação da Luz 
do Fogo Sagrado, que é vivificada por meio de vossos apelos. 
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A bênção que distribuís à humanidade através de vossos apelos retoma 
ao vosso coração mil vezes multiplicada. 

 
 DEVE HAVER PAZ SOBRE A TERRA! 
 DEVE HA VER LIBERDADE NA TERRA! 
 DEUS DEVE MORAR EM TODOS OS CORAÇÕES HUMANOS! 

  EU SOU A PRESENÇA - agora e sempre - em todo ser! 
EU SOU A LUZ! 
EU SOU A VERDADE! EU SOU O AMOR! 

 
Esta é a Lei do ciclo: 
Tudo que fizerdes aos outros fareis por vós mesmos! Foi dito: "Amai 

ao próximo como a vós mesmos". E o próximo é o vosso próprio Ser, pois 
na Divina Presença EU SOU estais unidos ao Todo. 

Eis um apelo que deverá ser dito diariamente, como um serviço e 
auxílio a toda a humanidade e como uma bênção para vós mesmos: 

APELO 
EU SOU e Eu Estou Presente na Divina Chama Trina em meu coração 

e irradio Luz e Amor sobre toda a humanidade, para que ela reconheça 
Deus e a Ele sirva. 

 
 
Ao terminar estas dissertações, voltaremos ao começo. Deixai-me citar 

novamente as palavras de Isaías 60:1 e em relação a estas palavras 
esclarecer. Está escrito: 
 "Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor 
vai nascendo sobre ti". 
 Os Mestres Ascensionados dão este significado às palavras de Isaías: 

"Amados amigos e irmãos! Agora que já conheceis a finalidade e o 
plano de vossa vida e de toda vida em geral, já compreendeis a razão do 
objetivo da "Ponte Para a Liberdade" - começai a aperfeiçoar-vos. Afastai-
vos de todo ódio, toda mentira, inveja, discórdia, egoísmo e de toda 
limitação humana! Mergulhai no vosso coração, na vossa Luz! 
Concentrai-vos em vosso próprio interior! Procurai em vós, em vossa mais 
profunda tranqüilidade de espírito, a vossa Luz divina! Apelai por esta 
Luz como a uma força onipotente! Pois ela é o Poder Divino! Ela é,a 
Força Celestial! E o vosso Ser Divino que vos ilumina e desperta para a 
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Vida Eterna. Ela é a Magnificência do Senhor, que é vosso e vos fala: "EU 
SOU a Luz do Mundo!" e isto sais Vós Mesmos - pois vós sais, somente, 
porque EU SOU"! 

 


