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INTRODUÇÃO 
 

Amados irmãos: 

Trago-Ihes, agora, um tema que, embora muito nele se fale, poucos procuram se inteirar do que ele 
representa: "LIBERDADE". 

Para os encarnados comuns, a liberdade significa meio e modos de não serem subalternos a ninguém e a 
nenhum conceito social que Ihes impeça o direito de proceder como bem entenderem, sem a necessidade de 
prestarerem contas de seus atos a quem quer que seja. 

Para outros, a liberdade está no livre direito de viver a sua preciosa vida ao sabor de seus próprios 
desígnios, não se preocupando com o que, por seu com portam ente possa afetar ou ferir o seu semelhante. 

Para outros tantos, a liberdade tão sonhada é arquitetada em planos de poderio, de glória, de riquezas 
incomensuráveis, meios pelos quais poderiam usufruir a vida no máximo de prazer, de fama, abafando todo e 
qualquer comentário desairoso pelo poder do dinheiro. 

Outros sonham a liberdade alicerçada nas intrigas e artimanhas com as quais calcam e destroem as 
mínimas ambições daqueles que Ihes façam concorrência ou que atrapalhem os seus maquiavélicos e 
mirabolantes planos de ação em causa própria. 

Assim, a liberdade da palavra, do pensamento e da ação fica restrita, inteiramente, às contingências e 
oportunidades da vida terrena, do físico que é mortal e, como tal não tem a sua continuação no após a chamada 
"morte". 

Todos se digladiam para se tornarem livres, baseando-se no tempo imprevisível de uma vida terrena, sem 
se darem conta de que "o que é da terra na terra ficará" e, assim, o que irá ocorrer do outro lado do véu? 

Meus irmãos muito amados, tentarei levar até vocês, em linguagem simples e compreensível a todos, o 
verdadeiro conceito de "liberdade" que urge ser conscientizado pelo ser humano, procurando, com isto, sanar 
erros que perduram por séculos e séculos em detrimento da verdadeira liberdade... a liberdade de ser um filho 
de Deus. 

Espero que as Minhas palavras encontrem ressonância no coração de muitos, trazendo, com o seu esforço 
e compreensão, mais Luz a este Planeta que tão amorosamente os acolheu e que está passando por uma das 
mais difíceis e sérias mudanças cíclicas que enfrentou, ocasionadas, sempre, pelos filhos que adotou. 
EU SOU o Irmão e Amigo sempre pronto a ajudá-Ios 
 
HILARION 
 
 

LIBERDADE MATERIAL 
 

Caros Irmãos e Amigos: 

Na incessante busca pela liberdade o ser humano se armazena de todo um cabedal de razões que 
justifiquem a sua ânsia, menosprezando as mínimas regras de conduta porquanto ele age apenas no físico, 
visando ao material. 

A Terra se encontra em estado calamitoso, demandar do urgência no melhor aproveitamento da Vida 
humana que é, hoje, restrito ao critério errôneo do homem de que se livre é ter o máximo que ele possa 
conquistar para usufruir os prazeres e a vida, sem limites e sem peias. Não Ihe importa que, para satisfação 
própria e na ânsia de ser li vre se transforme em "escravo". 

Meus irmãos, a conquista da liberdade físico-material  gera um caudal imenso de infrações bem graves 
para quem a realiza e para com os seus semelhantes. Muitos homens: que enveredaram pelo rumo do poder 
tornaram-se verdadeiros "déspotas", calcando a seus pés os mais humildes roubando, matando, iludindo, 
ferindo e desprezando! 

A conquista da glória foi para outros o resultado de bajulações sem fim, intrigas, maledicências e até 
mesmo de aviltamento de conduta. 
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O poder da riqueza gera a cobiça cada vez maior e muitos homens para atingirem o seu fim usam de 
falcatruas enganam os menos avisados, fazem negociatas sempre em seu próprio bem, não importando que tão 
abjetas práticas atinjam os humildes, os menos favorecidos, que só desejan viver em paz com relativo conforto 
e com o necessário para a sua sustentação. 

A liberdade, Meus amigos, é algo bem mais profundo quando a vemos pelos ditames Divinos. Ser li vre 
sem Deus é cativeiro dos mais pesados. Essa falsa liberdade onera seus detentores de pesados resgates 
cármicos, onerando maiores débitos e, portanto, requerendo novas reencarnações difíceis de serem conseguidas. 
O tempo urge para o resgate das dívidas cármicas; portanto, entreguem o direcionamento de suas vidas ao seu 
Divino Ser, à Centelha Divina que existe em seus corações. Reformulem seus conceitos e comportamento 
enquanto ainda podem. Lutem por suas vidas com denodo, coragem, mas sobretudo com o respeito devido ao 
Pai Divino e ao seu semelhante. 

Conscientizem-se de que a liberdade físico-material não é a verdadeira liberdade preconizada pelo Nosso 
Pai e sobre a qual falarei em Nossas mensagens vindouras. 

 Procurem, sempre, pautar suas ações, pensamento e sentimentos de acordo com as Leis Divinas. 
 Sempre com Amor, o amigo 
HILARION 

VIGIAR E ORAR 
 
Irmãos amados: 

Por todos os lados e de todas as bocas se ouve: "Eu quero a liberdade! Liberdade de ir e vir aonde 
deseje, liberdade de falar o que quiser, liberdade de agir, liberdade para fazer o que me ditarem o raciocínio e a 
vontade, liberdade para me divertir como e quando o desejar!" Clama-se, apenas, pela liberdade material, física, 
pois os motivos manifestados expressam somente a faceta animal do ser humano. Usa-se a liberdade até para 
prejudicar, fazer os maiores males e ainda para tirar a vida de seus irmãos. 
 No entanto, Meus irmãos, a verdadeira liberdade não é a que brota das contingências da vida mundana e 
nem  das que ditam as riquezas, glórias ou honras do proceder humano. Ela é muito mais estável e gratificante 
e, uma vez adquirida, vai pautar as ações humanas de maneira a fé Ias mais condizentes com a diretriz traçada 
por Nosso Divino, tornando os homens mais felizes e sem culpas. 

Ser li vre é deixar de ser escravo dos corpos inferiores que o homem possui, de suas demandas oriundas da 
pare animal que existe em todos. É viver uma vida com os plantados no chão, porém. com a alma erguida para 
os ditames Divinos, de modo que as ações, pensamentos e sentimentos não possam ser contaminados pela 
animalidade de conduta que leva ao acúmulo de resgates. 

Para se ser li vre tem-se que, primeiramente, meditar, vigiar e orar antes de se tomar qualquer atitude, para 
certificar de que não se está agindo movido por motivos menos dignos e em prejuízo da vida em geral. 

A liberdade da alma se faz pela aceitação e conscientização de que todos são filhos de Deus, portanto, têm 
Pai a herança de tudo que é puro e sendo o ser humano a imagem e semelhança de Deus, logicamente, é ele 
Deus em potencial. Todos os seres humanos herdam do Pai dotes que são inerentes a Ele mas, esquecidos dessa 
Origem Divina, entregam-se com muito maior facili dade ao seu lado não divino, material, grosseiro que 
possuem. Assim cada vez mais, avoluma-se o acervo dos erros e infrações no decorrer de incontáveis 
reencarnações. 
Pensem, façam uma pausa e meditem sobre o assunto. Que Deus, Nosso Pai, ilumine a todos. 
O Irmão e Amigo que muito os ama 
 
HILARION 
 
 

A VOZ DE DEUS 
 

Irmãos queridos: 

A liberdade de ser o herdeiro do Pai redunda em grande esforço e muito empenho na conduta do 
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homem, demandando força de vontade, desejo e persistência para conquistá-Ia. 
A princípio, encontra-se o muro da indecisão, do sacrifício na mudança radical de conceitos por muitos 

e muitos anos e, também, pelas facili dades exigidas pelo "eu" material e seus corpos inferiores e, ainda, os 
chamamentos externos.Assim, torna-se necessário que o filho que pretende conquistar a  verdadeira liberdade, a 
liberdade com Deus, despenda grandes esforços e poder de renúncias para começar a galgar o aclive que o 
levará, desde que tenha persistência, ao topo da escala evolutiva do ser humano. 

Antes de enfrentar a empresa a que se propõe, tem-se que entrar em estado de absoluta ausência de 
anseios e desejos materiais, vivendo a vida com normalidade de comportamento e procurando, em seu coração, 
encontrar a resposta à sua proposta. Deus, que está em tudo e também no 
coração de todos os Seus filhos, falará, em voz audível, por certo guiará o filho que, realmente, dEle deseje se 
aproximar. 

 Meus irmãos, ainda que o saibam, quero lembrar-Ihes que Deus é quem anima e dá a vida a tudo. No 
homem, a Sua Centelha Divina se encontra no coração, tendo a Sua entrada ocorrido quando da primeira 
inspiração que o "ser" teve ao nascer. Esta Centelha invisível é a voz de Deus em todos, ricos, pobres, 
miseráveis, feios, bonitos, enfim, todo o ser humano e é, para muitos, chamada de "a voz da consciência". A 
consciência é justa e verdadeira mas, pelas atitudes e pensamentos gerados pelos corpos inferiores que os 
humanos possuem, ela é abafada pela inclinação para o mal originada pela parcela animal que está contida na 
matéria. 

Para que se consiga a liberdade real urge que se procure ouvir a voz da consciência em todos os 
momentos, sobretudo quando houver dúvida quanto ao bom ou mau resultado que adviria de uma ação, 
sentimento ou pensamento. Não deixem que a propensão para o mal os leve à surdez da percepção, portanto, a 
um erro pelo qual terão que pagar, cedo ou tarde. 

 
 Tentem, Meus irmãos, pois a conquista será um grande passo para o progresso futuro. 
 EU os abençôo com Amor e Esperança. 
 
HILARION 
 
 
 

CONCEITOS 
 

Diletos irmãos: 

Por mais que o ser humano fale, proclame, ensine e discuta sobre a liberdade plena e absoluta, mais e mais 
se afunda em delitos, conceitos errôneos e desvirtuados, prejudicando-se e a todos que tiveram a oportunidade 
de conviver com tais erros. 

A liberdade que se apregoa por todos os rincões nada mais representa do que uma mistificação do 
verdadeiro sentido para o Nosso Pai Divino do que ele realmente representa. 

A conquista da verdadeira liberdade requer grande força de vontade, persistência, renúncias, remodelações 
de conduta, de pensamentos e sentimentos. Mister se faz que aquele que deseje conquistar a liberdade, com 
Deus, reformule teorias e procedimentos seguidos por quase a totalidade dos seres humanos. Disto advirá a 
renúncia de comportamentos milenários onde a riqueza, a glória, o poder e a ambição representam o ápice da 
liberdade quando, na verdade, se mal usados, geram mais erros que deverão ser resgatados em posteriores 
reencarnações.  

Só tem valor perante o Pai Divino aquele que com a riqueza que lhe foi dada temporariamente a usa dentro 
dos limites adequados, procurando ajudar os menos favorecidos em vez de explorá-Ios. Se todos os abastados 
procurassem, dentro das possibili dades do que Ihes sobra, ajudar os menos favorecidos abrindo-Ihes frentes de 
trabalho, gerando empregos, não haveria na Terra tanta mendicância, fome, desabrigo, desgraçados e infelizes 
que se voltam para os crimes e quadrilhas organizadas! 

Meus irmãos, uma das piores provas carmicas é a da riqueza, pois requer muito equilíbrio, solidariedade e 
justiça para que seu possuidor possa conviver com a abastança enquanto muitos irmãos seus vivem e morrem 
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na miséria. 
Daí, veremos que a ambição, a cobiça, a avareza e ausência de solidariedade e da caridade tornam o 

homem prisioneiro de si mesmo na Terra e no Além. 
Procurem evitar, até em pensamento, que entrem em Ias vidas quaisquer laivos de cobiça e de ambição e 

procurem viver como irmãos que, realmente, o são uns com os outros. 
Com ternura, a Minha bênção e o Meu desvelo. 
 

HILARION 
 

O LIVRE-ARBíTRIO 
 

Irmãos de muitas eras: 

Por muito que se fale ou se escute sobre assuntos e tendam a direcionar o ser humano, muito pouco 
proveito m advindo às almas recalcitrantes em seus erros, rebeldia e incompreensão. 

Mister se faz que o homem procure evoluir, que saia de seu casulo tecido das artimanhas que emprega 
para prejudicar e destruir o seu irmão, as criaturas ditas irracionais a natureza. 

Quando o nosso Pai outorgou a Seus filhos humanos "livre-arbítrio", estabelecido estava que essa 
liberdade não poderia atingir, de modo algum, trazendo o desespero, sofrilento, prejuízo ou danos, aos humanos 
e nem às demais criações Divinas. E mais, que qualquer transgressão neste sentido seria passível de culpa, erro, 
que teria de ser resgatado m reencarnações posteriores. Pelo esquecimento de erros cometidos em vidas 
passadas, o ser humano vem tendo inúmeras possibili dades para o resgate de suas faltas mas, deixando-se levar 
pelas facili dades encontradas no caminho, muitos, senão quase todos, tornam a cair na teia que para si mesmos 
teceram e os erros continuam... Como tudo que Deus faz é perfeito, o esquecimento de faltas passadas é uma 
bênção, pois Ele quer que Seus Filhos façam o bem sem olhar a quem e pelo próprio bem, tornando-se puros à 
Sua Imagem e Semelhança. 

A hora, agora, é de revalidação de conceitos e procedimentos. Chega de tantos erros! A Terra necessita de 
seus filhos na era da Liberdade que já se prenuncia. Todos devem ter em mente que a "era da liberdade" não é a 
era de desmandos, crimes, torturas, perseguições, libertinagens e  mentiras. Esta era é a da liberdade, liberdade 
calcada na vontade do Pai, alicerçada pelas almas mais puras e que, de algum modo, têm procurado a liberdade 
com Deus! 

Enquanto o dom da vida ainda pulsa em seus corpos, procurem na meditação encontrar a certeza da 
centelha de Deus que habita em seu ser, pedindo-Lhe auxílio para o reconhecimento de seus erros e culpas e a 
maneira como poderá compensá-Ios com o bem e o amor. Em todas as suas buscas não procurem culpar seus 
próprios erros pela conduta de seus semelhantes. Você é livre mas não se esqueça de que "quem o mal faz, para 
si o faz". 

Para se conquistar a liberdade verdadeira unam-se ao Nosso Pai e sigam as pegadas do Cristo Jesus e de 
muitos outros Instrutores que pela Terra passaram dando, com seu exemplo e ensinamentos, a chave para a 
conquista da liberdade com Deus. 
 Que a Paz, o Discernimento e o Amor brotem em seus corações. 
 O Irmão e Amigo. 
 
HILARION 
 
 

O SEXO 
 

Amados Irmãos: 

Já Ihes mostrei alguns caminhos que impedem a conquista da liberdade plena e absoluta. Além desses, 
há ainda muitos outros que desvirtuam as diretrizes traçadas por Nosso Pai. Senão, vejamos: a maledicência, a 
descaridade, a inveja, a mentira, a traição, a vaidade desmedida, a presunção, a calúnia, e, com muito maior 
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peso, o descontrole sexual. 
Deus concedeu a todos os seres vivos o poder de multiplicação da espécie a que pertencem, concessão 

esta diferenciada segundo a categoria a que pertencem: vegetal, animal e hominal. A diferença entre o animal e 
o homem está em que, no animal, a reprodução é movida apenas pelo instinto, enquanto que, para o homem, 
além do instinto Deus deu o raciocínio e a razão. Infelizmente, o ser humano, com o passar das eras, vem 
abusando do poder criativo que possui, usando-o mais para satisfação carnal, física, do que para o que fora 
predestinado. O sexo, hoje em dia, tornou-se um meio de prazer, de sensações e até mesmo de aviltalento das 
criaturas humanas. Não mais é um ato de amor mas sim, de experiências que proporcionem prazer 
diversificado. Para uma grande parte dos seres humanos a animalidade instintiva está bem mais atuante do que 
a dos animais propriamente ditos. Não tem sentido e nem meta que justifiquem tanta incoerência e desrespeito 
humano! 
 É com imensa tristeza que Vimos observando o declive e menosprezo desta faculdade Divina no homem 
que, a cada dia, é menos respeitada, entendida e executada. O que ocorreu com o ser humano? Onde está o 
amor por meta e não a degradação? Estará o homem se tornando inferior aos próprios animais? 
 Meus Irmãos, o homem é o ser, por excelência, dotado do raciocínio e da razão, à imagem e semelhança de 
Deus - o Criador. Será que todos os humanos, sem parcialidade, reconhecem este fato? 

Enquanto estão usufruindo a vida aqui na Terra procuram se aprofundar em seu interior para que encontrem 
a resposta que os direcionará para melhores conceitos, normas e atitudes. O tempo urge para que medidas 
drásticas e eliminação de erros de comportamento sejam conscientizadas e realizadas. Ajudem-se para que 
possam fazer jus à recompensa que é dada aos que vivem segundo os ditames do Pai Divino. 
Com todo o Amor a bênção e a vontade de servi-Ios. 
 
HILARION 
 
 

FINAL DE CICLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Irmãos muito amados: 

Todos aqueles que repararem à sua volta e em todos os mais longínquos rincões da Terra constatarão que 
acontecimentos, os mais dolorosos e sofridos, se sucedem causando destruição e morte. Muitos se indagam do 
"porque" de tão infaustos fatos e não têm como solucionar o questionamento. Outros, com maior vivência, 
pressentem a origem, as causas determinantes, porém nada ou quase nada fazem para minorar as conseqüências 
que disto tudo advirão. 

Meus amigos, estamos em um final de ciclo cósmico deste maravilhoso planeta que, a duras penas, 
hospeda um exagerado número de habitantes cada vez mais recalcitrantes no erro e que, além de fazerem de 
suas vidas um caudal de crimes, agridem, destroem, poluem e dizimam as dádivas que a Mãe Terra Ihes 
proporciona para que se sentissem mais felizes e contentes e o amor puro tocasse o íntimo de cada um. 

 Mas, não! De que valem a beleza das matas, a água cristalina, o ar puro, a dadivosa terra para a colheita, 
enfim, todo o encanto que a Natureza Ihes oferece? 

A época que se atravessa neste Planeta é a de reformulação de ações destruidoras em conservadoras para 
que haja menos sofrimento num futuro que não está muito remoto. 

Para ajudá-Ios é que procuro abrir uma brecha em seus conceitos errôneos de bem viver, trazendo-Ihes 
algumas mensagens para direcioná-Ios à conquista da liberdade. Não Me refiro à liberdade física porque esta, 
na realidade, não existe, nunca existiu e nem existirá, pois todo ser humano depende um do outro, de uma ou de 
outra forma, para a sua sustentação, como também depende dos vegetais, minerais e até dos animais. 

A liberdade a que Me refiro é a liberdade plena, absoluta, de cada ser humano em particular, tornando-o à 
verdadeira imagem e semelhança do Seu Criador, reeducando-se interiormente para a própria redenção, vi 
venci ando as Virtudes Divinas e direcionando suas vidas para o caminho da Realidade Divina do homem. 

Nas mensagens anteriores, citei algumas das maiores falhas no comportamento humano que geram grandes 
resgates (agora quase impossíveis pela premência da situação de final de século e começo de uma nova era: - a 
da LIBERDADE). Continuarei, no decorrer das próximas mensagens, a indicar os erros e a maneira de 
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transmutá-Ios para que a verdadeira liberdade inunde este Planeta tão hospitaleiro mas, também, muito 
desgastado pelas maldades de seus filhos. 

Com o ardente desejo de que Minhas palavras encontrem receptividade em seus corações, o amigo de todas 
as horas. 

 
HILARION 
 
 

REQUISITOS 
 

Prezados irmãos: 

A conquista da liberdade plena e absoluta, com Deus, requer do ser humano vários requisitos e, no 
princípio da caminhada, demanda vontade firme e a persistência que formam a base para a sua concretização. 
Também, uma vez que se disponha a esta empreitada em direção à Luz, o pretendente terá que, antes de 
qualquer passo, se despojar de suas idéias preconcebidas de vaidade, presunção e pressa. 

Os principais requisitos ou etapas são: Paciência, Tolerancia, Alegria, Discernimento ou Conhecimento, 
Mansidão, Amor e Sabedoria. Cada etapa a ser vencida requer do pretendente grande esforço para neutralizar 
seu campo emocional e ímpetos, concentração absoluta e vigilância contínua de seus impulsos involuntários 
oriundos de anos e anos de falta de controle e vigilância. Não lhe devem bastar que as etapas sejam vencidas 
esporadicamente mas que haja um treino severo e rígido de autocontrole consciente em todos os momentos, 
ainda que a turbulência o incite para ímpetos negativos de explosões de desagrado de modo a evitar que a raiva 
e o descontrole o levem a dizer coisas que redundariam em discussões sem fim e agressões parte a parte. 

Para que tal não aconteça àquele que deseja se unir a Deus torna-se imprescindível que se entregue, 
totalmente ao seu Deus Interior e a Ele, com fé, amor e confiança peça que o ajude e o encaminhe, eliminando 
do seu ser físico as imperfeições e barreiras existentes. 

Não se deixe levar pela pressa, desconfiança, orgulho e vaidade. A humildade e a confiança são 
imprescindíveis para a vitória na luta que terá que enfrentar contra os chamamentos do ser físico na tentativa de 
se sobrepor ao maraviIhoso Ser Divino que você, meu amigo, possui em seu interior, assim como todos os seres 
humanos. Nunca se esqueça de que você e toda a humanidade foram criados à imagem e semelhança de Deus, 
portanto são emanações Divinas que a Deus devem voltar tão puras e divinas como quando de sua origem. 

Meu amigo, lute pela conquista da sua liberdade para Deus, a liberdade integral, eliminando de sua vida 
todos os erros passados, compensando-os com o Bem e procurando com urgência, exercer o domínio de seus 
corpos inferiores, direcionando-os para que a Luz brote de maneira inextinguível agora e para todo o sempre. O 
momento cíclico que o Planeta Terra atravessa exige o imediato esforço no aperfeiçoamento dos seres que o 
habitam pois o tempo de ajustes já está vigorando e as oportunidades de novas reecarnações são escassas e 
limitadas para os milenares recalcitrantes nos erros contra si mesmos e contra seus irmãos. 
 
'Que a Paz, a Luz e o Amor de Deus estejam com todos. 

 
HILARION 
 
 

PACIÊNCIA E TOLERÂNCIA 
 

Diletos irmãos e amigos: 

Espero, ardentemente, que tenham compreendido e assimilado o que expliquei sobre os requisitos 
exigidos para se conquistar a liberdade plena. Tentarei, agora, em linguagem clara e acessível, falar-Ihes de 
cada um em particular de modo a facilit ar-Ihes a procura para a sua concretização. 
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PACIÊNCIA 

Sei que é difícil , porém não impossível, o controle de si mesmo para se treinar a paciência. Ser paciente é 
suportar os males e os incômodos sem queixume e com resignação, não se irritar, excitar ou provocar a cólera e 
o mau humor do próximo, não se desorientar, sofrer com resignação. 

A paciência deve ser exercida no decorrer de todas as horas do dia para que não haja explosões de 
desagrado ou enfado, dando ao praticante dessa virtude a possibili dade de ver, ouvir e presenciar ocorrências 
sem delas participar ou compartilhar, entrando em estado de apatia ou mesmo de desinteresse pelo que vê, ouve 
ou observa sem nada endossar, aprovar ou desaprovar. 

Para exercitar a paciência tenha, sempre, em mente que no mundo das formas, no mundo físico, nada 
existe que seja eterno ou duradouro e que a vida física é um piscar de olhos comparada à eternidade. Enquanto 
o Bem da Vida, outorgado por Deus, ainda se encontrar, temporariamente, em seu corpo físico, busque com 
tenacidade a sua plena realização na Luz. 

 
 

TOLERÂNCIA 

A tolerância é filha da Paciência. É uma qualidade ou atributo que, com o passar do tempo, torna-se 
inerente ser que a tal se propõe, seja de cunho pessoal ou geral. 

Com o exercício continuado e a vontade de se aperfeiçoar torna-se capaz de enfrentar todos os fatos 
adversos com tranqüili dade, sem qualquer vislumbre de desagrado, enfado ou ímpetos de agressividade. Assim, 
toleram-se o mentiroso, o falso, o enganador sem endossar seus atos e palavras, não deixando que coisa alguma 
altere ou enraiveça quem se dispõe a seguir a meta da Luz. 

Com o propósito de ajudá-Io, EU SOU o Irmão e Amigo 
 
HILARION 
 
 

ALEGRIA E CONHECIMENTO 
 

Irmãos Meus: 
 

ALEGRIA 
 

Vencidas as duas primeiras etapas, Paciência e Tolerância, o ser se sente invadido pela ALEGRIA pura 
dos que almejam chegar ao topo da escala evolutiva, ainda em corpos físicos. 

Não se trata da alegria ruidosa e exterior por fato aquisições oriundas de bens físicos ou geradas pela 
emotividade. É a ALEGRIA interior, silente e atuante, que impele o ser para novas conquistas no campo do 
autoconhecimento,  do domínio de seus pensamentos e sentimentos que o leva à uma grande felicidade íntima, 
com a perspectiva de poder vir a ser um colaborador do Pai Onipotente na grande obra da redenção de muitos 
seres humanos. 

É a ALEGRIA consciente de que, pelo pouco que conquistou, poderá ajudar com exemplos e palavras os 
seus semelhantes que ainda se encontram mergulhados nas trevas, exercendo o sagrado dever de "servir", ainda 
que seja em pequena escala. 
 
 

CONHECIMENTO 

 Jesus, o Grande Mestre, disse: "Conhecereis a Verdade e ela vos libertará". 
O CONHECIMENTO leva o ser a distinguir o bem do mal em si próprio, no seu semelhante e em tudo o 

que ocorre e, com este discernimento, com humildade, sem alarde e imposições, tem condição de ajudar os que 
queiram ou se mostrem interessados na aquisição da Paz Interior com a mudança de velhos conceitos e 
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opiniões. 
   O conhecimento traz à Luz a origem Divina de tudo o que existe, existiu ou existirá no Universo. Sendo o 

homem feito à imagem e semelhança de Deus, tem ele a obrigação de, tornando-se uno com o Pai, zelar e 
proteger todas as Criações Divinas, procurando fazer ao seu semelhante somente aquilo que para si mesmo 
deseja. 

Meu Irmão, que o Conhecimento adquirido lhe proporcione muita paz, serenidade e progresso na Senda da 
Luz para que, com a sua ajuda, a ignorância, o fanatismo, a intolerância, o ódio e a vingança sejam banidos da 
vida humana e que as diretrizes corretas traçadas por Nosso Pai sejam seguidas por todos os Seus Filhos. 
O Irmão mais velho que muito os ama. 
 
HILARION 
 

MANSIDÃO 

 

Irmãos muito amados: 

Com a concretização. em si mesmo, dos quatro primeiros requisitos ou virtudes (Paciência, Tolerância, 
Alegria e Conhecimento), o ser que deseja, realmente, conquistar a liberdade plena e absoluta segundo os 
ditames do Pai, despojado de idéias preconcebidas de vaidade e presunção, iniciará, agora, a prática e esforço 
na realização de uma virtude primordial pela qual poderá ajuizar o seu aprendizado e esforço iniciais: a 
MANSIDAO. 

A Mansidão é uma etapa difícil que exige muito controle emocional de modo a não se deixar contaminar 
pelas multiplas  e diferentes reações que possam advir de alguma situação conflitante com o objetivo almejado. 

Ser manso é não se deixar contaminar, interiormente pela conturbação reinante externamente, procurando 
no EU INTERIOR a força, o equilíbrio para se resguardar das vibrações grosseiras e baixas pela elevação do 
pensamento até ao PAI pedindo-Lhe a complacência, o perdão e a Paciência. 

Meus Irmãos, procurem na mansidão a firmeza de sua fé, sabendo que a turbulência deixará de existir uma' 
que chegue o silêncio expressado pela mansidão e a certeza íntima de que nada de real existe no mundo das 
formas que possa atingir aquele que em Deus se apóia. 

Não se desgastem em contendas inúteis, vazias e sem sentido. Em qualquer situação conflitante, em 
momentos de turbulência, recolham-se em seu interior e neutralizem qualquer ímpeto de indignação ou de raiva 
entregando ao PAI DIVINO. O silêncio, sem pensamentos, os leva a conclusões e experiências inusitadas. 
Façam a experiência e verão que valeu pelo resultado obtido. 
 Lembrem-se, sempre, do que disse o Mestre Jesus "Os mansos herdarão o Reino de Deus". 
 Com todo o Meu empenho para a sua vitória, EU SOU 
 
HILARION 
 

AMOR 
 

Diletos irmãos e amigos: 

Da Mansidão, do esforço para sentir-se parte integral do Todo, nasce no íntimo do ser que se propôs a 
evoluir na Luz o Amor Impessoal, sublime e divino, que não precisa de palavras para se expressar. É, em 
essência, embora no silêncio e sem ostentação, o sustentáculo do bem, da ternura, da proteção e do respeito por 
tudo que existe e que foi criado pelo Infinito Amor de Deus. É ele o precioso elo de ligação entre o Pai e todos 
os Seus filhos. 

Para que se amassem uns aos outros tanto quanto Ele os ama, Deus criou o homem à Sua imagem e 
semelhança, um deus em potencial. Mas, por incontáveis milênios, vem o ser humano ignorando e desvirtuando 
a sua origem divina e abusando do "livre-arbítrio" que lhe foi concedido, enveredando pelos tortuosos 
caminhos dos delitos, erros, vícios, atrocidades e egoísmo em prejuízo aos seus irmãos. Os erros e infrações se 
aglomeraram de tal forma que todo o Planeta Terra se encontra em um verdadeiro caos, exigindo incansável e 
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incomensurável esforço, assistência e trabalho das Hostes Cósmicas para a purificação e salvação do Planeta e 
de seus habitantes menos comprometidos pelos seus erros. 

Com um procedimento calcado no ódio, na intriga, inveja, calúnia, mortes, torturas, ambição e desamor, 
além de  muitos outros de caráter destrutivo, como poderá o homem ser digno de ser chamado "filho de Deus"? 

Deus, Meus irmãos, é só Amor e, com esse Amor Incomensurável, Ele espera, dá oportunidades, protege e 
abençoa e também não abandona um só de seus filhos, oferecendo-Ihes oportunidades de redenção através das 
inúmeras reencarnações. Em Sua bondade Infinita, Deus só espera e anseia para que todos os Seus filhos se 
amem uns aos outros e que façam aos seus semelhantes o que gostariam que Ihes fosse feito. Onde existe o 
Amor não há lugar para sentimentos negativos e nem atos destrutivos. 

Com o nascer do Amor o homem será incapaz de, mesmo por pensamento, prejudicar a quem quer que seja 
e tão pouco ferir, destruir ou matar as criações Divinas. . 

Amem e respeitem tudo que Deus criou, protegendo, com o seu amor, o seu semelhante, os animais, 
vegetais e até mesmo os minerais, procurando sentir, em tudo, o pensamento concretizado na forma de nosso 
Pai Todo-Poderoso: DEUS! 

Lembrem-se, sempre, que o Amor redime e eleva aquele que o tem em seu coração de modo impessoal e 
abrangente. 

Que o Amor Divino brote em seus corações é o Meu maior desejo. 
 

HILARION 
 

SABEDORIA 
 

Amigos muito amados: 

A SABEDORIA é o total conhecimento das Verdades Divinas que devem nortear os filhos de Deus. O 
amor, como mola propulsora, surgido da prática e  assimilação dos requisitos que o antecederam, leva o 
Homem à Sabedoria plena, possibilit ando-o a entender, compreender e discernir os ditos "mistérios" que 
existem como lendas ou contos de fadas. 

Na quietude do silêncio total dos pensamentos e emoções, a Sabedoria desnuda a penumbra da mente e o 
ser tem, sem mesmo saber como, todo o ensinamento de que necessita para dar continuação à sua árdua missão 
de instruir e ensinar aqueles que o procuram, buscando uma luz, uma diretriz para seus anseios mais íntimos, 
problema e questionamentos. 

A Sabedoria a que Me refiro não é aquela obtida atraio de livros terrenos e informações vagas e 
imprecisas, da assídua presença em centros culturais de grande renome e nem mesmo da vivência entre povos 
cultos ou mesmo de agremiações religiosas. Todo esse cabedal de literatura, leituras, conferências, etc. fica 
como que estagnado e cincunscrito ao mundo em que se vive e que enriquecem o intelecto. 

A verdadeira Sabedoria, obtida pelas etapas vencidas para o aprimoramento do ser, é a voz de Deus 
direcionando o filho no caminho da Verdade para que ele seja o porta-voz, o intérprete fiel da Sabedoria 
Infinita de Deus. 

Para se ser um sábio não há necessidade de grande cultura terrena, de se ler alfarrábios imensos, milhares e 
milhares de livros escritos pela imaginação do homem. 

Sabedoria não depende de nada do exterior pois ela está no interior do ser humano em estado latente, seja 
ele rico ou pobre, na Centelha Divina que o anima e também lhe dá a vida. 

Quanta Sabedoria podemos colher até das crianças que ainda não foram contaminadas com a maldade e 
malícia que as cercam! Quanta sabedoria pode-se encontrar em homens simples do campo, operários, mendigos 
e até mesmo em analfabetos! 

Meus irmãos, a sabedoria está dentro de todos os homens, basta que a deixem se manifestar com a 
quietação dos sentidos e o amor abrangente em auxílio a um irmão, dirimindo dúvidas, consolando ou 
aconselhando, levando a palavra certa na hora certa. Enfim, servir com Amor, levando a Luz onde exista atreva. 
 Gostaria imensamente que todos os que lerem esta mensagem possam alcançar a Sabedoria de Deus, 
alicerçada no Amor Impessoal e na certeza de que DEUS, o PAI, está no coração de todos os Seus filhos. 
HILARION 
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A META ALCANÇADA  
 

Amados irmãos Meus: 

Depois da longa jornada percorrida no aprimoramento do Ser Interior, a Sabedoria de Deus coroou a 
empreitada com a vitória da liberdade plena. Para a conquista de tão grandioso bem foram necessários grandes 
esforços, domínio de ímpetos, desapegos terrenos, lutas e questionamentos íntimos quanto à veracidade e a 
existência real, em si próprio, de todas as virtudes que deveriam vir à tona como resultado do seu trabalho 
silente e contínuo. 

Os que persistiram em alcançar a meta desejada a liberdade calcada nos moldes Divinos - viram os seus 
esforços coroados de êxito e, daí, pelo seu procedimento adequado, muito poderão ajudar os seus irmãos para 
que também encontrem a estrada da Luz. 

Meus amados, urge que todos se conscientizem ( que de nada valem, perante o Pai Divino, as glórias e 
honrarias terrenas que, via de regra, findam sempre e, até mesmo antes da morte física do corpo. Essas 
conquistas assemelham-se a bolhas de sabão que se desfazem ao menor sopro do vento, ao passo que a glória 
Divina é um bem imperecível que, uma vez conquistado, possibilit ará ao ser a sua entrada e permanência entre 
aqueles que, já tendo conquistado a sua liberdade, caminham na Senda da Liberdade e da Verdade, colaborando 
com a sua ajuda e auxílio na assistência aos irmãos encarnados que, embora ansiando, não sabem como 
poderão ter a sua libertação. 

Existe, ainda, um outro fator preponderante na Conquista da Liberdade plena que é a diminuição dos 
resgate de culpas e infrações milenares que ainda constam de registros cármicos. O ser que desejou, praticou e 
adquiriu as virtudes necessárias à sua libertação, tornando-as inerentes à sua natureza, está apto a resgatar 
grande parte de seus débitos cármicos pela prática de só pensar, desejar e fazer somente o bem a tudo e a todos, 
na expansão do Amor que, unindo-o a Deus, o uniu a todos os seu semelhantes e demais criações Divinas. 

Não poderia deixar de acrescentar que a Conquista da Liberdade Plena só pode ser conseguida quando o 
ser ainda se encontra sob a veste da matéria, do corpo físico, pois a sua conquista representa a supremacia de 
Deus, o Imortal sobre o mortal, o Divino sobre o material, o físico e, pela Lei do Criador, todos os homens e 
mulheres deverão retornar ao Pai tão puros quanto foram criados. 

Espero, ardentemente, que muitos dos que lerem esta páginas, filhas do amor e do desejo de ajudar, 
encontrem um ponto de apoio na direção de suas vidas no caminho da Luz e da Verdade. 
EU SOU o Irmão e Amigo. 
 
HILARION 
 

 
A DIVINA PRESENÇA 

 

Caríssimos Irmãos: 

Nas páginas anteriores indiquei-Ihes as diretrizes necessárias para que o ser humano consiga a liberdade 
plena e absoluta. Hoje, tentarei abordar uma questão que, talvez, não seja do conhecimento de muitos seres que 
anseiam o acesso aos conhecimentos ou ensinamentos Divinos visando ao aprimoramento humano. 

Quando Ihes disse que Deus, o Pai, está no coração de todos os Seus filhos, quis Me referir à Emanação 
Divina que, à primeira inalação do nascituro, penetra e se fixa no coração do homem ou mulher. 

Esta Emanação Divina, invisível aos olhos humanos, toma a forma de uma chama tripartida e contém em 
si a potencial idade do Pai, isto é, Poder, Sabedoria e Amor; a Trindade Divina: Deus-Pai, Deus-Filho e Deus-
Espírito Santo. Daí, a assertiva de que "Deus fez o homem à Sua Imagem e Semelhança". 

"DIVINA PRESENÇA", "EU SOU", "DEUS INTERIOR", "VOZ DA CONSCIÊNCIA", "VOZ DE 
DEUS" são algumas das denominações dadas à Centelha Divina, mas não importa o nome que se Lhe der, 
porque, na verdade, É Deus atuante no coração do ser humano, que lhe concede o dom da vida física. Uma vez 
que essa Centelha se retire do interior da matéria bruta que a envolveu, o corpo físico apodrece e volta a ser pó. 

Meus irmãos, é muito importante na era em que a humanidade atravessa que todos se conscientizem desta 



Eso
te

ric
Book

grande verdade e glorifiquem o Pai Divino entregando-se, inteiramente, aos desígnios ditados pelo seu Deus 
Interior. Quando se faz, com humildade, fé e confiança a entrega total da vida à direção e proteção dessa 
Presença Invisível, mas atuante, a Sua voz sem sons torna-se audível ou perceptiva direcionando atitudes, 
procedimentos e tudo o mais que seja necessário tendo em vista somente o Bem. 
Antes de qualquer decisão que tiverem que tomar, ou, em momentos difíceis e conturbados, qualquer 
aconselhamento quando em dúvida, entrem no silêncio, na quietude dos pensamentos e sentimentos e apelem à 
orientação da Divina Presença que habita em seus corações. Sem que haja sons, vocês terão a orientação certa 
para o melhor caminho a tomar. Estejam sempre alertas e avisados de que a Voz de Deus só direciona tudo e 
todos para o Bem e o Amor e jamais em detrimento ou prejuízo de quem quer que seja e de toda a Criação. 

Com este procedimento, vocês verão que muitos erros não mais serão cometidos, culpas passadas e 
presentes irão sendo resgatadas e, então, a Paz, a Confiança, a Fé e o Amor encherão de alegria os seus 
corações. 
Com o maior empenho no seu desenvolvimento interior, EU SOU o Irmão. 

 
HILARION 
 

CHAMA VIOLETA DO AMOR E DA LIBERDADE 
 

Queridos irmãos: 

Trago-Ihes, hoje, uma palavra de ânimo com um ensinamento de grande valor para que todos possam 
sanar seus débitos cármicos passados e presentes. 

Deus, em Sua Infinita Misericórdia, para libertar Seus Filhos das infrações milenares que acumularam 
contra a Vida, em geral, incluindo eles mesmos, pelos desvios de procedimento, o desamor, os vícios, os crimes 
e muitos outros erros, ainda não resgatados, autorizou o emprego da maravilhosa CHAMA VIOLETA, oriunda 
do Grande Sol Central, que tem a propriedade de consumir e purificar as impurezas advindas e acumuladas no 
ser humano pelos erros e infrações contra a Lei Divina. 

O Ascensionado Mestre Saint Germain, responsável pela evolução da Terra para o próximo ciclo de 2.000 
anos, tendo por lema "Amar e Servir" prontificou-se a esta tarefa tão trabalhosa na tentativa de salvar, se 
possível, todos os seres humanos, limpando-os de suas máculas. Este magnânimo Ser, com uma legião de 
auxili ares, Anjos, Arcanjos, Mestres, Elohins e outros quali ficados para tanto, já, há anos, se encontra neste 
trabalho de purificação, inclusive de toda a vida na Terra que se encontra inteiramente contaminada pelas 
vibrações negativas dos seres que a habitam, pondo em risco a estabili dade e equilíbrio do Planeta. 

Se se pudesse julgar, de modo terrenal, o esforço, sacrifício, abnegação e amor, não haveria palavras que 
pudessem, de maneira correta e adequada, expressar a grandiosidade do trabalho e a incomensurável dedicação 
do Mestre Saint Germain e de todos os Seus Auxili ares. 

O ensinamento que Ele apresenta é simples e muito fácil de ser seguido e praticado. Basta que a tal se 
proponham os filhos da Terra. Com o exercício continuado e específico para cada caso, qualquer pessoa pode 
ficar limpa de suas máculas e, também, ajudar na purificação de toda a Terra e sua humanidade. 

Não se esqueçam de que tudo é vibração e, como tal, até os próprios Elementos (Ar, Terra, Água e Fogo) 
se ressentem da vibração pesada emanada da humanidade oriunda de milenares infrações que se repetem até os 
nossos dias. 

Em seu próprio bem e de todo o Planeta, procurem modificar suas condutas diárias e habituem-se ao 
emprego da Chama Violeta. Deixem que o sentimento de amor e confraternização os uma a seus semelhantes e 
a toda Vida, gerando a Paz, a Harmonia e o Amor. 
Que a Poderosa Chama Violeta os envolva. 
 
HILARION 
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ATUAÇÃO DA CHAMA VIOLET A 
 

Irmãos muito amados: 

Dei-Ihes a conhecer, em linhas gerais, um pouco sobre a Chama Violeta, o Fogo da Transmutação, 
Purificação e Liberdade. Procurarei, hoje, acrescentar alguns informes sobre a Sua atuação no Ser humano para 
limpá-Io das impurezas oriundas das infrações cometidas no presente e no passado.  

A Chama Violeta é inteligente e atuante. Uma vez que se faça, com fé e convicção, um apelo para que se 
seja envolvido por este Fogo Divino, Ela penetra no suplicante e, percorrendo todos os seus corpos inferiores, 
retira dos elétrons que compõem os átomos todas as impurezas que ali foram depositadas. Tais impurezas são 
resultantes de incontáveis infrações, faltas e erros que se tenha cometido em todas as reencarnações que o 
suplicante teve e que ainda não foram resgatados. Ela entra por todos os espaços dos elétrons, expulsa as 
impurezas e transmuta-as em Fogo Branco que retorna para o reservatório Divino. Com a saída das sujeiras, os 
elétrons girarão livres nos átomos e, dependendo da constância no uso da Chama Violeta, o suplicante ficará 
inteiramente liberto de suas dívidas cármicas. 

Como são inúmeras as infrações que quase todos os humanos praticaram e praticam, não será apenas com 
um apelo que a limpeza total se fará. Portanto, Meus amigos, quanto mais apelos fizerem menos resgates 
restarão. É essencial que o Amor Incondicional os dirija em suas súplicas em prol, também, de seus irmãos 
terrenos, dos Seres Elementais, animais e vegetais e, ainda, pela purificação de todo o Planeta que se encontra 
em verdadeiro caos. 

O apelo a que Me refiro é um pedido feito com sinceridade e fé, direcionado para o objetivo que se tem em 
mente. Para aqueles que ainda não conhecem esta Poderosa Chama e a maneira de por Ela apelarem, darei um 
exemplo. Em voz audível e concentrados em seus objetivos, com amor, digam: "DIVINA PRESENÇA "EU 
SOU", BEM-AMADO MESTRE SAINT GERMAIN, CHAMEJAI, CHAMEJAI, CHAMEJAI A CHAMA 
VIOLETA DO AMOR E DA LIBERDADE SOBRE MIM E SOBRE TODA A. HUMANIDADE PARA QUE 
TODAS AS NOSSAS IMPERFEiÇÕES E ERROS SEJAM TRANSMUTADOS EM PUREZA E 
PERFEIÇAO. EU VOS AGRADEÇO". 

Podem-se fazer apelos para tudo que se encontre em desequilíbrio, em desarmonia, pelos animais, etc. 
Quanto mais solicitarem e empregarem a Chama Violeta mais puros ficarão e, portanto, com maiores 

possibili dades de retorno mais rápido ao Pai que os criou. 
Que a Poderosa Chama Violeta os envolva, restaurando desarmonias e imperfeições, gratificando-os com a 

liberdade Divina. 
 

HILARION 
 

 
FILHO PRÓDIGO 

Caríssimos irmãos Meus: 

Chegamos ao final das Mensagens sobre a "Conquista da Liberdade", filhas do desejo imenso que Me 
move de que todos os Meus irmãos terrenos encontrem o caminho que os levará a Nosso Pai Divino. 

Tentei, de algum modo, conscientizá-Ios de que o erro, a maldade, vícios e infrações só produzem o atraso 
do ser, pelas reencarnações que se têm repetido numa sincronia dos mesmos delitos, retardando a volta do filho 
pródigo ao Lar Paterno. 

Apontei-Ihes caminhos que, quaisquer que sejam eles, os levarão à meta final que já deveria existir em 
todo ser humano, isto é, a sua plena libertação para o prosseguimento na jornada da Luz. 

Devido à premência do tempo para as mudanças que advirão com a Nova Era, o novo ciclo de 2.000 anos, 
urge que todos se preparem para a transição com a mudança de normas e condutas, visando, tão-somente, ao 
maior aprimoramento interior e, com ele, a Paz da Consciência, à Harmonia da Compreensão e, sobretudo, ao 
Amor abrangente para com tudo e todos. Muito será exigido dos humanos no que concerne à Fé, ao Equilíbrio, 
à Paciência e à Solidariedade. Preparem-se desde já, pois os dias passam e o tempo da grande colheita breve 
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chegará. 
Esqueçam-se e abandonem as honras, as glórias, as vaidades e a sede de poder, seja por meios pacatos ou 

violentos, enquanto ainda estão vivos, e voltem-se mais para o aprimoramento interior no desejo ardente de se 
modificar, vendo no seu semelhante um irmão e, em toda a Natureza, a manifestação do Pai Divino para 
garantir e embelezar a sobrevivência física de Seus filhos! 

Façam um minucioso exame de suas vidas. Qual o saldo final positivo de benefícios à coletividade, ao 
irmão e à Natureza? Quais os seus erros contra as Leis Divinas? 

Enquanto a seiva da Vida ainda circula em suas vestimentas materiais procurem redimir-se de suas 
infrações, ainda que em pequena escala. A vontade firme de se erguerem do lamaçal de erros em que 
mergulharam muito os ajudará para compeli -Ios ao uso constante da Chama Violeta da Purificação e Liberdade. 

Gostaria muitíssimo que um dia, no futuro, Eu pudesse abraçar todos os Meus Irmãos da Terra, dando-Ihes 
as boasvindas ao Lar Paterno, regozijando-Me pelo seu empenho e tenacidade na procura da Liberdade com 
DEUS. 

Com todo o Meu Amor abençôo a todos, aguardando o Nosso encontro futuro. 
 
 

HILARION 
 

O BEM E O MAL 
 

Amados irmãos de muitas eras: 

No torvelinho das mentes desnorteadas, dos sentimentos menos dignos e dos atos de profundo desrespeito 
ao Pai Supremo e a seus próprios irmãos, a humanidade, cada vez mais, se aprofunda no lamaçal de paixões 
descontroladas em busca de uma fictícia felicidade! Pobres irmãos Meus! A volúpia de gozar a vida pelo bem e 
proveitos temporários e ilusórios que se apresentam de fácil consecução desvirtua toda uma gama de valores 
inestimáveis que o ser humano traz em si, porquanto, quanto mais o homem se aprofunda nos prazeres físicos 
mais se distancia da Verdade Suprema. 

Ninguém vem para a Terra apenas para se beneficiar das coisas fúteis e efêmeras. Não! Todos que aqui se 
encontram precisaram voltar a reencamar-se para compensação de erros cometidos em vidas passadas, ainda 
que não se lembrem de tal. Este esquecimento que o Pai Ihes concedeu foi para que não se sentissem de algum 
modo culpados e, em Sua Sabedoria Infinita, Deus outorgou-Ihes o livre-Arbítrio para que pudessem escolher o 
bem e o mal pelo uso da razão e do raciocínio. 

Para maior compreensão do bem e do mal, Deus Se projetou em todos os Seus filhos, fixando a Sua 
Centelha Divina em cada coração e é esta Chama a "voz silente" que sempre alerta o ser humano para que faça 
ou deixe de fazer algo contrário aos ditames Divinos ou que redundasse num aumento ainda maior da dívida a 
ser resgatada. 

Esta Centelha de voz silente é a voz de Deus no homem, daí ser o homem a imagem e semelhança de 
Deus. Mas, para que o homem dignifique esta afirmação, necessário se torna que se abstenha de pensar, fazer, 
aconselhar ou regozijar-se com o mal. O Bem e o Mal são antagônicos mas o filho da Terra tem em si a 
semente do mal, alimentada por erros cometidos em incontáveis reencarnações e ainda que tivesse querido se 
empenhar para resgatá-Ios nem todos (apenas poucos) têm conseguido a vitória total. 

Agora, os tempos são chegados e não poderá haver maiores delongas. A era é de separar o joio do trigo e 
tornar a Terra o Paraíso para o qual foi criada, o verdadeiro Eden para os puros de pensamentos, sentimentos e 
ações. 
 Dê a sua contribuição para que a Luz do Bem se faça no coração de todos os homens. 
 EU SOU o amigo e Irmão sempre pronto a ajudá-Ios. 
HILARION 
 
 
 
 



PLANTAR PARA COLHER 
 
 

Amados irmãos e amigos: 

Para que a colheita seja dadivosa, necessário se faz que a sementeira tenha obedecido métodos adequados 
quanto ao poder nutricional do solo, a escolha das sementes, o adequado plantio, a freqüência das regas, os 
cuidados necessários para que as pragas não atinjam as plantas e as matem ou que as deixem sem a defesa 
exigida para a sobrevivência e frutificação. Neste exemplo tão simples está toda a história da vida do ser 
humano. 

A criança é tal qual uma plantinha semeada no ventre materno que deve ser desejada e gerada como fruto 
de amor e nunca apenas por um ato de prazer inconseqüente. A vida humana é uma dádiva Divina tão preciosa 
que qualquer abstinência de pensamentos desairosos influirá na vida embrionária do feto, modificando todo um 
sistema que deve ser de amor, paz, tranqüili dade e felicidade e que consiste, a exemplo de Deus, em gerar um 
filho! Ao nascer, o pequenino ser já traz consigo a trajetória que deverá trilhar para o ressarcimento de suas 
dívidas passadas e é necessário que os pais, desde o início, compreendam que precisam orientar o filho para 
viver as Verdades Divinas, alertando-o quanto às vicissitudes do mau caminho, dos desvios perigosos, já que 
esse ser já traz latente a noção do bem e do mal. Não é apenas com beijos, presentes, satisfação de todas as 
vontades que se educa uma criança para a vida. Para o sucesso dessa missão exige-se muito mais, conselhos, 
reprimendas por faltas graves, conselhos, conversas sobre valores verdadeiros, exemplos e o próprio espelho da 
vida dos pais e de seu comportamento em toda e qualquer situação que se apresente. 

Muito é exigido do horticultor que semeia uma semente para que a planta nasça forte e dê bons frutos. 
Assim, também, o pai e a mãe têm muito que dar do melhor que possuam dentro deles mesmos para alimentar a 
vida interior do pequeno ser que geraram, encaminhando-o para o bem, a fraternidade. Esse pequeno ser virá, 
com os anos, a tornar se um homem ou mulher e, se leva em seus registros a semente, o exemplo de vida 
honesta e digna vivida por seus pais dificilmente cairá nas armadilhas armadas aos incautos. 

A semente germinou, a planta cresceu e irá dar bons frutos. Aos pais de hoje cabe a responsabili dade dos 
pais de amanhã. Ensinem e exempli fiquem o bem, o amor, a fraternidade, a lealdade, a paz interior e física, a fé 
no Pai Supremo a seus próprios filhos de hoje e que, num amanhã não muito longínquo, também irão cultivar 
as sementes que plantarão, incutindo-Ihes tudo o que Ihes foi ensinado quando eram pequenos. 

Com isto, estarão colaborando com os desígnios de Deus, o Pai Supremo, na transformação da Terra em 
Paraíso e a volta dos Seus filhos ao Lar Paterno. 
EU SOU o amigo de sempre 

 
 HILARION 
 
 
 

COMPREENSÃO E TOLERÂNCIA 
 

Amados filhos da Terra, Meus irmãos: 

Muitos homens pensam que a compreensão é tolerância, ou vice-versa. No entanto, existe uma grande 
diferença entre compreender e tolerar. A compreensão e a tolerância são Virtudes Divinas de grande auxílio no 
aperfeiçoamento humano. 

Compreensão, para quase todo mundo, é julgar que um fato, um comportamento, uma atitude que 
encontrou ressonância em seu interior e que está claro e definido teve o beneplácito de sua compreensão. Na 
verdade, a compreensão pregada pelas Leis Divinas não envolve a razão como juiz mas, sim, os ditames do 
amor. A Compreensão é o fruto de um amor profundo que, menosprezando o lado negativo da questão, do 
comportamento e dos fatos, encontra sempre o lado positivo, daí desculpando e entendendo uma ação tida 
como incompreensível. 

Nada existe que não se possa compreender. Se todos os seres possuem em si o Deus Interior e foram feitos 



"à imagem e semelhança de Deus", basta que se consulte pela meditação e quietação dos sentidos, a voz silente 
de Deus em nós todos. Se entrarem no silêncio da meditação encontrarão a compreensão total, porque Deus é 
Amor-Compreensão! 

Compreensão não é tolerância, embora a Compreensão leve à Tolerância, uma vez que se obtenha a 
orientação segura, a orientação Divina. 

A Tolerância é uma virtude que tem grande mérito porquanto envolve outras mais como caridade, 
paciência e humildade. 

A tolerância de que falo é aquela que se deve dedicar a fatos, comportamentos e atos que, aparentemente e 
no primeiro momento, parecem procedimentos irracionais, monstruosos, errados e imperfeitos, quando não 
imperdoáveis. Antes de se tomar uma posição condenatória é preciso que se encontre, pela meditação, os 
motivos reais que pudessem ter norteado tal procedimento inexplicável! Tenha muito cuidado e lembre-se: "não 
julgueis para não serdes julgados". O verdadeiro juiz é Deus. As raízes dos acontecimentos que rodeiam a 
humanidade são profundas e inúmeras. Tudo o que ocorre tem a sua razão de ser, seja pela vontade de Deus ou 
pelo peso do resgate de culpas passadas. Se não se é capaz de saber qual a raiz do todo, o acertado é que se 
aceite com amor, que se tolere o que se julga errado. Na decisão de tentar compreender, exercita-se a 
humildade, pois se põe a questão nas mãos do Todo Poderoso, sabendo-O capaz de tudo entender e saber! 
Quem ama de verdade, com o amor Divino, compreende e tolera com humildade, dada a sua incapacidade de 
ser juiz. Antes de emitir um conselho visando a dar um meio melhor de viver e atuar, analise-se, coloque-se na 
mesma situação que não aceita ou condena. Verá como é difícil a tarefa! Daí, chega-se à conclusão de que o 
Amor é o melhor caminho para se viver em Paz, Compreendendo, Tolerando com humildade, à semelhança de 
Francisco de Assis.  
No "Amai-vos uns aos outros" está a esperança de dias mais venturosos. 
 EU SOU 
 HILARION 
 

CONTROLE DE SENTIMENTOS E EMOÇÕES 
 

Meus irmãos: 

 Na força incontrolada dos sentimentos e emoções negativos, o ser humano transforma todo um sistema 
da harmonia que deve existir entre o físico e o imortal, entre a matéria e o Ser Divino que habita em cada 
coração. 

Desse descontrole nascem as infrações às Leis Divinas, levando o homem a cometer desatinos, sem medir 
ou pesar as conseqüências que possam advir. Um momento de ódio, inveja, ambição, cólera, egoísmo ou 
maldade produzem a irreflexão e cegueira, levando o homem, que foi feito à semelhança do Criador, a tornar-se 
uma fera selvagem, chegando 
-ao ponto de matar para vingar-se de quem, às vezes, sem o querer, feriu o seu sentimento, daí merecendo a sua 
condenação em todo um caudal de maldade e desvario. O ódio cega quem o alimenta; a inveja incomoda aquele 
que se julga merecedor de todas as dádivas da matéria; a ambição se une à inveja e aquele que as cultiva se 
acha diminuído e ofendido pela paz, felicidade e prosperidade de seu semelhante. Em seu egoísmo ferrenho o 
infeliz se julga merecedor de todas as mercês, embora nada faça para as merecer. 

Meus amigos, as bênçãos de Deus envolvem todos os Seus filhos mas cabe a cada um deles fazer com que 
possa receber esta bênção pelo seu comportamento perante a vida e todo ser vivente. É preciso que haja o 
devido respeito de ser para ser, cada qual procurando, por si mesmo, melhorar suas concepções de vida, seus 
sentimentos, controlando suas emoções para que possam receber a bênção do Pai Divino que Ihes trará a 
compreensão, a serenidade, a tolerância, a paz e a felicidade de uma consciência limpa da nódoa do erro e do 
crime. 

Todo ser humano deve respeitar a si e aos seus semelhantes sem distinção de cor, credo e religião, e só 
desejar e fazer a seu irmão aquilo que gostaria lhe fosse feito. Se todos agissem assim, o mundo, hoje, não 
estaria nas condições caóticas em que se encontra, demandando medidas drásticas para que os desígnios do Pai 
se realizem, isto é, a Terra gozando do bem, fartura e entendimento entre todos os seres vivos. 

Lembrem-se, sempre, de que o mal nada cria mas destrói aquele que o alimenta. 



Cuidem-se para conseguirem melhores dias e isto só depende da maneira de agir e viver de cada ser de per 
si. Não pensem em revidar o mal pois aquele que alimenta tal sentimento por si só se destrói. 
 Estamos alertas e vigilantes, trabalhando em prol da 
paz e harmonia entre todos os povos. 
 EU SOU o amigo e irmão. 
 
HILARION 
 

A PALAVRA 
 

Amados irmãos e amigos: 

A palavra falada ou escrita tem a sua força e o seu poder. É preciso que todos se acautelem, 
principalmente, da palavra falada pois a ela, além de sua força gerada pelo pensamento, junta-se o valor do 
som. São duas forças enormes em cada palavra que se emite. Tenham muito cuidado com o que pensam, dizem 
para si próprios ou para qualquer outra pessoa. Procurem usar, o mais que possam, palavras amenas, suaves, 
transmitidas com Amor para que elas não venham criar ondas negativas que atingem quem as pronuncia e 
quem as ouve pela ressonância que possuem pelo comprimento e qualidade da onda que alcançam. 
Evitem, tanto quanto possível, as altercações por divergências de pontos de vista. Quando sentirem que as vibra
ções emanadas já estão chegando ao ponto de discussões agressivas, calem-se, entrem no silêncio da prece pela 
paz e compreensão. Lembrem-se sempre de que "o silêncio é ouro" e para o espiritualista ele representa muito 
mais que o metal nobre porquanto confere-lhe a faculdade de orar e suplicar ao Pai para que um entendimento 
seja alcançado e que a ameaça da tormenta seja afastada. 

Numa divergência de opiniões, quando os ânimos se inflamam e não se tem a necessária vigilância, uma 
simples palavra poderá resultar em crime, em infração grave ante as Leis Divinas. 

Vejam, Meus irmãos, como pouco se conhece, aqui na Terra, os preceitos que o Pai Ihes deu para que 
vivessem em Paz e Harmonia! Muitas vezes, uma simples palavra infringe as virtudes que o ser humano 
deveria e deve cultivar, tais como: Tolerância, Complacência, Vigilância, Paciência, Humildade, Caridade, Paz, 
Harmonia e Amor! 

Não se deixem levar pela ira, pelo ódio ou prepotência em suas opiniões. Cada ser humano é diferente dos 
demais e muito dificilmente se encontraria um similar pois cada qual tem o seu próprio modo de pensar e agir, 
segundo a lei do livre-arbítrio. 

O Meu conselho de hoje é para que cultivem no coração o Amor, a Harmonia e a Paz, não se deixando 
cegar pelas críticas ou opiniões que Ihes são contrárias. Respeitem as opiniões de seus semelhantes e façam o 
possível para se calarem, evitando resultados menos nobres. 
Com Amor Divino Eu os abençôo. EU SOU 

 
HILARION 
 

 
 

CONSEQÜÊNCIAS 
 

Amados irmãos e amigos: 
Tudo o que ocorre neste Planeta tem a sua razão de ser. Os habitantes de agora se apavoram e vivem temerosos 
pelo que possa ocorrer amanhã ou no momento seguinte Nada existe que não tenha uma causa, um motivo, uma 
explicação. 

Irmãos, a Terra foi criada com tudo que existe pan ser o paraíso para os filhos de Deus. Para que tal 
acontecesse, milhares de Seres trabalharam e continuam trabaIhando com Amor para sustentar o equilíbrio 
necessário enquanto o próprio homem se incumbe de destruir e arrasar Muitas modificações já se fizeram no 
decorrer de tantos milênios com o intuito de ajudar o progresso dos filhos dê Terra. Tudo tem a sua duração 
marcada e a hora da renovação é chegada. Entramos, agora, num novo ciclo de 2.000 anos, o marco exato das 



grandes metamorfoses para o progresso geral. 
O ser humano que hoje aqui habita já viveu milhares de vezes, em reencarnações sucessivas, com o 

propósito de ajudar o progresso do Planeta com o seu melhoramento interior, resgatando suas dívidas e 
auxili ando o seu irmão, contribuindo para que a Terra adquirisse a sua própria Luz através de seus filhos. 
Infelizmente, a dádiva de uma nova oportunidade está vedada para os recalcitrantes. No momento urge que 
venham para a Terra Seres que possuem mais Luz e Sabedoria, que sirvam de guia e exemplo aos que ainda 
possam merecer, uma vez mais, a preciosa dádiva da Vida. 

Como nada se perde, os recalcitrantes de que falei terão novas oportunidades de vida em outros astros pois 
o Pai tem muitas moradas e Ele não quer perder uma só ovelha de seu rebanho. 

Com a vinda dos pioneiros da nova raça, pouco a pouco a situação do Planeta irá se modificando para ter o 
destino para o qual foi criado, tendo a sua Luz própria gerada pela Luz interior de seus filhos que 
permaneceram fiéis aos ditames do Criador. 

Urge, pois, que todos os seres humanos transgressores das Leis Divinas refaçam seus conceitos errôneos 
do bem e do mal, procurando compreender e seguir o trabalho grandioso do Mestre Jesus, seus exemplos vivos 
de todas as Virtudes e, sobretudo, do Amor! 

Muito já tenho dito sobre o Amor e, hoje, torno a dizer: o Amor Impessoal é a mola propulsora do 
progresso, da harmonia e da paz. Quem ama o seu próximo jamais poderá prejudicá-Io no que quer que seja. 

Pratiquem e aprendam a amar com o amor-desapego, amor-caridade, amor-ternura, amor-desinteresse, 
amor-servir! Só assim conseguirão progredir na grande trajetória infinita da Vida! 
EU SOU o irmão e amigo que muito os ama 
 
HILARION 
 

 
A ESCALADA DA SABEDORIA 

 

Irmãos amados: 

Quanto mais alto se sobe em uma montanha, maior é o horizonte que se descortina. Quem fica no sopé do 
monte só tem a visão da periferia, enquanto que, vencendo etapas difíceis, muitas vezes caindo na subida e logo 
se levantando para atingir o cume, vencendo todos os obstáculos com a determinação de conquistar a sua meta, 
o intrépido escalador descortina toda a beleza da paisagem num círculo imenso do horizonte. Este foi o prêmio 
que obteve pela tenacidade e persistência na realização de um ideal, não levando em conta os obstáculos que 
teria de vencer para atingir o seu alvo. 

Tal qual o obstinado escalador de montanha, todos os homens e mulheres da Terra deveriam, com todas as 
suas forças físicas, psíquicas, e espirituais empenharem-se para galgar a montanha do Conhecimento e da 
Sabedoria Divina. Uma vez encetada a caminhada, não deveria o ser que a tal se propusesse sentir o desânimo 
ao primeiro empecilho: a sua própria mente objetiva, gerando a análise. Como se pode analisar aquilo que não 
se conhece profundamente? Será que um simples e pequeno empecilho tem mais valor do que a Iluminação 
Interior que desse esforço certamente poderia resultar? 

 
.Meus irmãos, procurem encontrar em si mesmos a força, a persistência, a fé na realização do desenvolvimento 
espiritual que Ihes trará o conhecimento inconteste de Deus Interior, o PAI DIVINO, que está em cada filho 
que criou à sua imagem e Semelhança. Mas, para que o homem se divinize, não basta, apenas "saber", é preciso 
"viver" as virtudes divinas. A alavanca que deve sustentar, alimentar e distribuir chama-se AMOR - com a 
mesma intensidade, mesma expansão, inteiramente impessoal, sem apegos mas abrangente, a exemplo do Amor 
de PAI que nos criou. Do Amor Impessoal nascem todas as Virtudes exigidas para que o ser humano renasça de 
seus próprios erros e, na pratica do bem, receba os louros da vitória do Divino sobre o humano, do Imortal 
sobre o mortal. 

Tentem, Meus irmãos, a escalada da montanha do bem 
e do Amor, praticando a Fé, a Caridade, a Esperança, a Tolerância, a Paciência, o Desapego material e humano, 
a Compreensão, só desejando e fazendo a seu irmão' o que desejariam para si mesmos. 



 A caminhada é longa e árdua mas o que se conquista é eterno. 
Com muito Amor abençôo a todos os Meus irmãos e Estarei sempre pronto a ajudar aqueles que por Mim 

clamarem. 
 EU SOU 
 

HILARION 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Amados irmãos da Terra: 

Já Ihes falei sobre as Virtudes Divinas exigidas para o desenvolvimento de todo o ser humano de modo 
que a Luz se faça em todos os corações e, com Ela, a libertação dos ciclos reencarnatórios, quase sempre 
onerados com novos erros, novas dívidas. . 

Também já Ihes ensinei que, com o emprego da Chama Violeta, se consegue limpar todos os átomos do 
corpo humano de maneira a que os elétrons e nêutrons possam cumprir o trabalho que Ihes é devido para a 
harmonia de todo um sistema e, com isto, haverá a saúde, a paz e harmonia e a felicidade de viver. Quanto mais 
usarem a Chama Violeta mais limpos ficarão das máculas milenares acumuladas em seus corpos inferiores, 
tornando-se seres puros e com isto apressando a sua entrada nos reinos mais elevados: tendo Luz e transmitindo 
Luz. Não se esqueçam, porém, de que tudo tem que ser feito com base no Amor, a Lei Maior Universal que 
rege todo o Universo. . 

Em palavras simples e sem procurar entrar em parábolas ou filosofia de difícil compreensão aos menos 
favorecidos pelo saber físico, Eu procurei, nesta série de mensagens singelas, entrar em contato com todos para 
que fosse mais fácil a aprendizagem dos conceitos emitidos. 

Sinto que já estamos colhendo algum resultado, mau grado a pouca divulgação, e elevo ao Pai o Meu 
agradecimento pela oportunidade concedida e rendo-Lhe graças pelo pequeno ou grande impulso que Eu possa 
ter conseguido através de conceitos de fácil assimilação. 

Meus irmãos, Eu Ihes agradeço e os abençôo pela atenção que deram às Minhas Palavras e ardentemente 
espero que, de vez em quando, as releiam para que não caiam no esquecimento. Que esteja sempre presente no 
seu dia-adia a necessidade do aprimoramento interior pelo emprego das Virtudes Divinas. Que sejam Elas a 
tônica constante em todas as situações e ocasiões pois, com o tempo, Elas farão parte de seu próprio ser, de seu 
proceder, pensar e sentir. Divulguem-nas, procurando arrebanhar mais ovelhas para o rebanho do Cristo Jesus. 
Ensinem a seus filhos, amigos e parentes no que consiste a Vontade de Deus e o que se deve fazer para 
satisfazê-Ia. Com isto vocês estarão ajudando a trazer a Luz para a Terra, a si mesmos e a muitos irmãos que 
continuam nas trevas dos erros e impulsos do homem inferior que existe em todos, o lado animal. 

Estarei sempre pronto a ajudá-Ios tão logo apelem a Mim, ainda que em pensamento. 
 
Que as bênçãos do Todo-Poderoso caiam sobre todos os Seus Filhos da Terra para que a Paz, a Harmonia e 

o Amor existam entre toda a humanidade sofredora. 
Com muito amor Eu os abençôo. EU SOU 
 
HILARION 
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