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APRESENTAÇÃO 
 

Aos distintos leitores da PONTE PARA A LIBERDADE, apresentamos o primeiro livro: 
A VOZ DE MAHA CHOHAN 

 
PONTE PARA A LIBERDADE 

 
 

***  
 
 
 
 
 

Nº 1 
 
 

EU SOU a LUZ que transpassa cada átomo de toda vida e resido no coração do ser humano; EU SOU a 
LUZ que usais e aplicais no decorrer de vossos afazeres cotidianos. Se o homem desviar sua mente das coisas 
externas do mundo das aparências, torna-la-á cada vez mais brilhante e translúcida. 

A poderosa Luz Cósmica necessita um ancoradouro na Terra, pois, do contrário, Ela não poderá ser 
eficiente. Centros de FOCOS de Chamas quali ficadas, zelados em Santuários etéricos, jorram LUZ em 
profusão sobre o planeta, para que a força, o poder e as virtudes do homem possam ser utili záveis. 

As altíssimas vibrações da mais acelerada freqüência vibratória somente podem ser conduzidas e zeladas 
por Seres superiores, de grande âmbito cósmico. Existem muitas graduações (hierarquia) que surgem devido à 
precipitação dessas forças poderosas. Em cada degrau existem Seres capacitados para receber essa poderosa 
força e guiá-Ia aos mundos inferiores. Assim, de degrau em degrau, ou para ser mais explícito, da freqüência 
vibratória mais acelerada à freqüência mais lenta. 

Todo discípulo que já se conscientizou da Obra do Pai e se encontra em estado de pureza espiritual, torna-
se, automaticamente, um elo ou um membro intermediário. 

Sou imensamente grato pelo trabalho mútuo e harmonioso dos discípulos, pois, quanto mais energia é 
exigida da Esfera Cósmica tanto mais ela poderá afluir aos discípulos, e, concomitantemente, à humanidade. A 
grandeza dessa tarefa ainda vos é desconhecida. Todavia, atuando nesse processo de expansão, carregados com 
a força divina, enviais a toda 

 parte o vosso alento, energia e ânimo. O coração dessa inimaginável energia para este Sistema Solar pulsa em 
HÉLlOS e VESTA, em Sua oniabarcante grandeza e superioridade. 

Deixai que Eu vos dê um breve resumo das futuras verdades fundamentais, para que se fortifique e se 
expanda, suficientemente, o alicerce que os discípulos se propõem construir. 

Quereis continuar unidos a Mim, assim como tem sido dentro da modalidade atual? Então vamos 
prosseguir na Obra do Pai. E peço vossa colaboração no reforço da expansão do caudal energético do Amor 
Divino que vos mantém encerrados em Meu coração. 
Benção e Amor de vosso Irmão na Luz. 
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O homem é influenciado pela força concentrada da subconsciência da massa da humanidade. . . bem mais 
do que a maioria pensa. Vosso corpo etérico, este acumulador de energia, contém as anotações de todos os 
vossos atos, também as de vidas passadas, anotações essas que retornam, agindo em vossa vida atual. Ele (o 
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corpo etérico) leva consigo o "resumo" das ocorrências, após o corpo físico ser despojado, para, em uma nova 
encarnação, aquele tornar a atuar ou agir. A consciência humana não chega a ter acesso a estas anotações; 
contudo, elas perturbam a vida atual, se não forem exterminadas. 

Um discípulo consciente, que possui o conhecimento da possibili dade de purificar-se, faz muito bem em 
criar a pureza, transparência e translucidez, aplicando-as, ainda nesta vida, em seus quatro invólucros 
inferiores. Para cumprir-se a vossa preestabelecida tarefa, da qual, no momento, não tendes consciência, há 
grande necessidade de desenvolverdes vossos "instrumentos" (os quatro corpos inferiores), libertando-os das 
antigas impressões, harmonizando-os na mais perfeita sintonia com o Alto, para serdes uma Porta Aberta por 
onde possa fluir, sem interrupção, do reino da Luz ao vosso mundo, tal como um puríssimo espelho, a 
Manifestação Espiritual. Estas são as impressões que devem ser energetizadas e que, muitas vezes, surgem de 
regiões inconscientes para incentivarvos a atividades especiais ou para prevenir-vos, a tempo, contra algum 
perigo. 

Gostaríeis de nutrir em vosso corpo etérico bons impulsos? Então deixai aquietar-se e serenar tudo que 
passou e tentai, decididamente, nunca mais relembrar as vivências do passado. Embora costumeis falar e pensar 
sobre esses acontecimentos, deixai o Fogo Violeta transpassar tudo como um vendaval, para que tudo seja, para 
sempre, consumido. Somente então, podereis abastecer a substância sutil , com nova impressão, que consiste de 
obras beneficentes, de tudo que colhestes em sabedoria e aptidão, em vosso luminoso caminho. 

Esses acumulados valores positivos irão proporcionar-vos bons hábitos que, por sua vez, vos 
influenciarão, automática e favoravelmente, em vossa vida, assim como no passado vos influenciaram as más 
impressões. Em vosso esforço pelo bem e pela realidade, o corpo etérico é um instrumento muito útil , e jamais, 
em vossa "limpeza" diária ao usardes o Fogo Violeta, ele deveria ser omitido. 

Desejo, com estas breves e pontuais dissertações, conscientizar mais uma vez cada discípulo para 
rememorar seus conhecimentos fundamentais e ajustá-los ao seu estudo atual, pois, durante o decorrer do 
tempo, muitas coisas importantes foram esquecidas, principalmente aquelas que se originaram no início de 
vossa jornada. 
 Continuai a percorrer o caminho iniciado, envolvendo-vos no amor de vossos Amigos da Luz. 

As tentações que levam à queda esforçados discípulos não se apresentam, quando eles permanecem em 
profundo silêncio, perscrutando a sua voz interna. 

 EU SOU, com Amor e Bênção, vosso amigo na Luz. 
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Diletos amigos! 
Vosso caminho à conclusão traz consigo degraus de várias freqüências vibratórias, e não há possibili dade 

de alguém esquivar-se ou saltar sobre algum deles, sem resultarem erros ou desvios. Para cada degrau existe 
uma doutrina específica que vai preparando o discípulo, gradativamente, para um conhecimento mais amplo. 

O motivo desta nossa união com os filhos dos homens é multi forme. Em primeiro lugar, continua o 
propósito da Hierarquia Espiritual, no sentido de preparar e lecionar os discípulos que aceitam a instrução e 
possuem a faculdade ou aptidão para executarem idéias e planejamentos, visando ao bem da humanidade, isto 
é, incluindo tudo o que acontece no campo da vida, a começar por todos os aspectos apresentados no raio de 
ação da arte e ciência, bem como nas organizações políticas e religiosas. Em diversas organizações e inúmeros 
grupos de pessoas abnegadas, existem muitas atividades, inconscientemente, unidas às Nossas irradiações, 
efetivando as Nossas idéias. Atuamos através de muitos canais que se ocupam em expandir a Luz em todas as 
formas de Vida. Cada ser humano, bom e leal, recebe força e poder divinos em maiores proporções, do que é 
usual, quando realizadas tais atividades. 

Vede, queridos amigos, como aumenta, desta forma, a Nossa influência em prol do bem a toda existência, 
pois oferecemos a Nossa vida e o Nosso objetivo, totalmente, ao serviço da evolução humana, que requer 
esforços dinâmicos e positivos. Portanto, não é lógico que dediquemos a Nossa atenção exatamente àqueles que 
agem, com abnegação, para a mesma finalidade? Quando, desta maneira, um ser se eleva sobre a massa 
medíocre da humanidade, então, em algum dia, poderemos alcançar a sua consciência e entrar em contato com 



ele. 
Justamente, neste ponto do caminho onde vos encontrais agora, diretos discípulos, reconhecestes a vossa 

tarefa, servindo, dentro da harmonia de vosso lar, na evolução da vida em geral. Conhecemos cada um de vós, 
em particular, com vossas aptidões e objetivos e também tomamos nota de vossa fraqueza. Imperceptíveis, 
muitas vezes, para vós, dirigimos as coisas em seus devidos eixos; isto acontece quando liberais, por meio de 
vossa alegre e espontânea atenção, suficiente energia, de modo que possamos dar uma compensação 
equivalente. 

Conscientizai-vos desta maravilhosa camaradagem que vos oferecemos e apelai por ela, enquanto permitis 
a entrada das poderosas forças de Luz, dirigindo-as à vossa atividade! Procurai sentir a Nossa Presença como 
amigos e companheiros e não como inacessíveis Seres Divinos. Juntos, então, estimularemos cada filho da 
humanidade para que, conscientemente, todos encontrem a adesão na ininterrupta caudal de energia que 
conhecestes no início de vossa eterna caminhada, beneficiando-vos e ascensionando-vos. Venho ao vosso 
mundo, através desta puríssima caudal de Luz. 
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Discípulos da Luz 
Um coração acalorado e entusiasta que possui sincero desejo de servir a humanidade ilumina seu 

próprio caminho, através do espesso matagal dos mundos inferiores. Um desejo sincero, puro e não egoísta, na 
seqüência, do esforço e perseverança do crente e de acordo com a sua evolução, atrai auxili ares do Reino de 
Luz em escala cada vez mais elevada. Assim, podemos, realmente, afirmar que todo ser abnegado, não importa 
qual seja o seu objetivo em querer servir a humanidade, atrai a si os Seres Celestiais, naturalmente dentro da 
evolução de cada um, do benfeitor e do agraciado. 

Vossos corpos inferiores, com seus desejos descontínuos, prolongam, consideravelmente, vosso caminho, 
pois isto deve ser reprimido e posto de lado. Contudo, é difícil para um sincero buscador da Verdade livrar-se 
dos "espíritos invocados por ele", quando estes conseguiram grande penetração na vida do discípulo. 

Enquanto a vibração desse discípulo não for elevada a uma freqüência bem mais acelerada, dificilmente 
ele poderá tornar-se o senhor daqueles trevosos espíritos. Excesso de desejos por haveres materiais causam 
cegueira ante a verdadeira beleza da vida. Pensai nisto, amados discípulos, quando transigis com tais desejos; 
limitai-vos a um estado de bem-estar que corresponda à vossa vida terráquea; do contrário, permanecereis 
enclausurados na esfera onde proli feram desejos vãos, fúteis ou frívolos, juntamente com os espíritos da mesma 
natureza que vos impulsionam a realizações vãs, pois que surgem, em seguida, novos desejos da mesma índole, 
mantendo-vos dentro do encanto (feitiço-fascinação) daqueles seres descrentes de Deus. 

Não existe, para um discípulo, uma regra segura para reagir ou largar hábitos e vícios. Contudo, cada um é 
responsável por aquilo que, realmente, reconhece como certo ou errado. 

Vede, portanto: para um homem medíocre não é aplicada a mesma e severa medida que é usada para um 
discípulo na Luz, o qual tem conhecimento consciente de seus atos. Analisai, rigorosamente, as vossas boas e 
más ações. Um campo bem mais amplo para os vossos estudos e exercícios está sempre aos vossos pés. 
Procurai tirar vantagem de todas as experiências que se encontram em vosso caminho, para que possais fazê-Io 
cada vez melhor. 
EU SOU vosso amigo. 
 
Amor e Bênção 
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Percebemos a pressão sob a qual Nossos discípulos se encontram, quando dirigimos o Nosso olhar ao 
mundo em que eles vivem. 

Qual a causa dessa pressão? 
Pergunto a vós: São as autocriadas e não assumidas responsabili dades? ou são os problemas com o vosso 

próximo? Doenças ou preocupações com vossos entes queridos? 
Seja o que for, tudo depende de vossa perfeita sintonização com aquilo que vos propusestes fazer, seja 

difícil ou fácil . Todas as preocupações afastar-se-ão, quando penetrardes em vossa Luz, entregando a direção de 
vossa vida ao Santo-Ser-Crístico. 

Aprendereis a expandir o amor que percebeis nesta união, enviando aos vossos semelhantes as irradiações 
desta força coesiva do Universo - o AMOR. Nos problemas que exercem pressões sobre vós, então muito será 
aliviado. Pensai nisto: cada prova dominada com maestria representa um tesouro em vossas experiências, que 
irão enriquecer vossos conhecimentos. E sabei que necessitais de todas elas para serdes um mestre do perfeito 
equilíbrio e harmonia em vossa vida terráquea e para permanecerdes acima da abundância da Vitor iosa 
Conclusão. 

Examinai vossa força interna, quando sentis, novamente, qualquer pressão e averiguai se não é 
apenas o vosso eu externo que se rebela; observai se vale a pena esbanjar vossa atenção, que é energia 
divina, em coisas mundanas. Se a experiência de uma situação for inútil , então mergulhai profundamente 
na Chama de vosso coração; ali jaz a resposta para a solução de cada problema e a idéia apropr iada 
para a maestr ia. 

O divino caudal de energia do Amor está sempre fluindo e pode ser absorvido por todo aquele que deseja 
carregar-se com este poder, até desaparecerem todos os seus problemas. 

Este conselho deve ser usado por todos pesquisadores, se ele realmente deseja concluir, vitoriosamente, 
seu caminho. 
 Exercitai-vos a toda hora, para que as cargas pesadas possam diminuir. 
 EU SOU, com Amor e Bênção, vosso Amigo 
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 De nenhum candidato à Luz é esperada qualquer renúncia à beleza da Vida. Contudo, enquanto ele 
progride espiritualmente, modifica-se, de grau em grau, o sentido deste conceito. O neófito no caminho, na 
maioria das vezes, entende ser necessário renunciar à beleza do mundo externo, da natureza, dos países 
distantes, etc. Depois, vem a hora do recolhimento, quando ele, já discípulo, descobre a beleza interna que 
surge do silêncio e o fortifica. 

Em vosso procedimento e atividade do dia-a-dia, procurai expressar a energia da beleza pura, seja através 
do pensamento ou na palavra falada, e não permitais que a pureza desta energia seja maculada, para que ela 
possa expandir a beleza dos reinos da Luz que atuam no mundo terráqueo como formas geradas, 
conscientemente, que trazem consigo a bênção e a beleza celestial. 

Esta é a verdadeira beleza da Vida; tudo o que é externo empalidece e esmaece, tal como a luz da lua, 
quando o sol nasce resplandecente. Vossos corpos internos, com o tempo e constante exercício, fazem ressurgir 
a beleza do homem divino, que, depois, atua na substância do corpo físico, fazendo sobressair a verdadeira 
Imagem de Deus. 

Enfim, ireis manifestar a infalível característica da beleza, em trabalhos beneficentes, fazendo sobressair o 
vosso brilho interno e preenchendo ou abastecendo o mundo com Luz e calor, mesmo que, externamente vos 
encontreis dentro de um invólucro invisível. 

O brilho cintilante da aura de um homem evoluído não se esconde; todos reconhecê-lo-ão como um 
condutor ou transmissor do AMOR e da PAZ. 

Refleti sobre o significado da beleza e muito ser-vos-á revelado; vale a pena procurar conhecê-la. A 



pureza de uma desejada virtude, para a qual sejais convocados pelos Mestres, traz a beleza em si, visível nos 
Reinos Internos e perceptível no homem externo, de modo que todos terão prazer em estar ao seu lado. 
 Forças puríssimas, irrefutavelmente, trazem a beleza imaculada às vossas mãos, para a levardes ao mundo. 
 Com Amor e Bênção, EU SOU vosso Amigo 
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Seguidamente, procurai analisar o vosso mundo interior e escutai, em profundo silêncio, a Voz que se 
encontra em vossos corações, para que Ela vos dê a resposta para perguntas em aberto. . . . Isto deve ser 
praticado, exercitado; somente assim poderá crescer e medrar a certeza e a solidez de vosso propósito. Todos e 
cada um em particular deverão examinar e avaliar esta busca nas regiões mal descobertas em seu ser, e ninguém 
poderá fazê-lo por outrem. 

Devereis perceber se a resposta está certa ou errada, de acordo com a informação dada pelo vosso 
computador interno. Há muitos fatores imponderáveis não computados, assim como sentimentos pessoais de 
simpatia ou antipatia, que poderiam acrescentar uma adulteração ou deturpação na resposta. Este serviço 
interno de informação não é, portanto, nenhuma fonte de confiança, porque essa é alimentada pelos valores das 
experiências, observações e pesquisas que provêm de vossa personalidade. 

Deveis penetrar mais a fundo, li vres de qualquer influência exterior, ou de pensamento e sentimento, e 
zelar pela sabedoria do verdadeiro EU. Dele surge, repentinamente, a sabedoria através de importantes 
objetivos que, como intuição, vos deixam ver claro o porquê de vosso labor. Tudo aquilo que vossa inteligência 
consegue captar, após uma prolongada alteração de vai e vem que algumas vezes surge de um sentimento 
dominante, nunca é uma intuição autêntica. Procurai estar atentos e despertai a vossa desconfiança. Muitas 
vezes torna-se difícil para um neófito distinguir um sentimento entusiasta e agitado de uma intuição verdadeira. 
Porém, no início, após alguns malogros, cresce também a experiência, e o neófito irá reconhecer, de imediato, 
quando se tratar de uma fonte fidedigna. 

Vivenciais, seguidamente, a constatação de uma verdadeira conduta interna, quando entrais em contato 
com pessoas estranhas "ao soar a vossa campainha de alarme: Cuidado!" ou em caso contrário, quando surge 
um conhecimento espontâneo que vos deixa inexplicavelmente sensitivos à inclinação ou tendência de. . . algo. 
Efetuou-se, aqui, sem influência de experiências externas, a veiculação do conhecimento interno. . 

Temos o direito de proteger-vos contra qualquer decisão errada. Contudo, não podemos imiscuir-Nos em 
vossos processos de estudo e disciplina; apenas vos preparamos para que possais estar em condições de colher 
algum conhecimento. Cada um de vós teve oportunidade, justamente nesta época, para provar e examinar qual 
é o grau de sua situação. Assim, o discernimento é disciplinado e cada novo passo tornase mais seguro e firme 
no Caminho à luz. 
 
Amor e Bênção 
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As leis espirituais eternamente vigentes, das quais aceitastes pequenas parcelas em vossa vida, são laços 
para a evolução humana, apesar de a maioria das pessoas ainda não terem compreensão sobre as mesmas. As 
experiências e insucessos vos conduzirão até lá onde ireis reconhecer como essas leis são, moral e 
verdadeiramente, importantes. 

Em Nossa determinação, precisamos colher, apreender este lento processo de desenvolvimento. Contudo, 
também vemos, com grande satisfação, a evolução acelerada dos discípulos no caminho à luz, capacitando-os a 
atuarem como Nossos vanguardeiros para realizar uma obra notável. 

O desenvolvimento da humanidade não dá saltos: desenrola-se demoradamente, e aos poucos destacam-se 
alguns seres já com visível aptidão, principalmente nesta época em que se percebe o aceleramento da vibração a 



uma esfera bem mais elevada. E, como um TODO, este sistema planetário também está incluído. Isto causa um 
gigantesco despertar naquelas pessoas que demonstram boa vontade e que compreendem os sinais dos tempos, 
mas também traz consigo certas conseqüências que chamamos de positivas, dentro de Nosso critério, isto é: o 
efeito cármico retroativo que se efetua, rapidamente, sobre os homens, incentivando o processo de aceleração 
de todas as más ações. 

Dentro de uma laço de união com este critério, formulamos, novamente, o Nosso desejo de os discípulos 
estarem preparados, agora mais do que antes, para agirem em um campo de atividade bem maior, para 
analisarem e descobrirem de que modo as leis espirituais poderão incentivar os indisciplinados seres humanos. 
Amigos, criastes, para tanto, por meio de vossa autodisciplina, a condição adequada, pois a ordem divina 
providencia um campo bem mais amplo de ensinamentos dos Mestres Ascensionados, para os discípulos que se 
desenvolveram e, por sua vez, irão disciplinar e orientar outros interessados. E assim por diante; mesmo que se 
processe em um ambiente discreto, esta seqüência é muito proveitosa e todos deveriam unir-se a ela. 

Com Amor e Bênção do Espírito Santo, 
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Uma vida realizada, em geral não quer dizer que seja uma existência provida "de haveres terrestres. 
Significa bem mais: cumprir uma tarefa de determinado interesse, um encargo repleto de Amor à Vida, um 
serviço prestado a uma grande obra, para o progresso da humanidade lutadora. Tais tarefas trazem satisfação e 
um sentimento de união com muitas outras pessoas abnegadas, não apenas um progresso para quem as executa. 

Dentro deste critério, escolhemos os Nossos co-trabalhadores, aqueles que correspondem, exatamente, a 
esta categoria, e somente assim podemos investir, dentro destes limites, a Nossa confiança e Nossa energia. A 
base deste propósito é saber usar e economizar energia divina, e não esbanjá-la. O discípulo deverá provar, por 
meio de seu estilo de vida, que está pronto a praticar aquilo que ele aprendeu. As condições ou situações 
externas irão modificar-se, de acordo com sua disposição, tendência e aptidão. Ele mesmo criará em suas 
cercanias o próprio destino e quando modificar a sua sintonia, então também serão modificadas, aos poucos, as 
circunstâncias de sua Vida. Isto se processa, lentamente, dentro de sua impaciência; contudo, muitas mudanças 
não serão aceitas. Tudo isto são provas de paciência que têm sua razão de ser e que deviam ser aceitas, assim 
como tudo mais que surge na vida do discípulo e deveria ser reconhecida como substância de ensinamentos 
importantes. 

Tendes tudo em vossas mãos para realizar vosso destino e incluir, em vossa ampla tarefa mundial, a paz e 
a liberdade aos homens, exatamente no local onde viveis. Quem ainda vacila e acha que o interesse pela 
personalidade é mais importante. . . um dia terá de reconhecer que o tempo passou por ele, destruindo seus 
planos egoísticos. 

Enquanto um discípulo ainda não reconhece o exposto acima, não podemos unir-Nos a ele, porque Nossa 
energia somente pode ser liberada para atividades construtivas. 
"De acordo com vossa medida sereis medidos!" EU SOU unido a vós se cri ais as condições para tal. 
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Diletos peregrinos no Caminho à luz! 
A devoção que leva ao encontro da conclusão da Vida em todas as formas é uma qual idade que a 

consciência da maioria das pessoas ainda não consegue fazer sobressair, porque o pensamento e o sentimento 
ainda se dirigem à forma externa, que nem sempre é digna de admiração. 

Reconhecemos, em cada ser, o germe, um autobrilhante, um flamejante Foco de luz, mesmo que ele ainda 
seja mui pequenino. Contudo, ele é uma fração do espírito universal DEUS. No coração do homem vive esta 



partícula divina, já bastante consciente, e torna-se cada vez mais irradiante, na medida que o homem reconhece 
sua divindade de origem. Este Foco de luz provê o ser vivente com a necessária energia - o impulso que, em 
seu descenso, se irradia do reino da Luz e, como força propulsora, sustém e orienta a caminhada da evolução da 
Vida. Esta energia desce de seu elevado estado de freqüência vibratória, através do Cordão Prateado sobre o 
EU divino no homem, dirigindo-se à Chama Trina em seu coração, e transpassando a substância dos corpos 
inferiores. Entrementes, ela vigia para que o corpo etérico consuma tudo que não serve ao corpo físico. 

Se, contudo, no corpo etérico se apresentam as antigas anotações de trevas e cicatrizes, as recordações 
desagradáveis, então ele não terá condições de levar ao corpo físico e seus respectivos órgãos, a força vital - 
com isto, dá margem para que se apresentem doenças, sensações de medo, e deficiências que, muitas vezes, são 
inexplicáveis. 

Portanto, para afastar tais malogros, a energia purificadora das irradiações deverá persistir, com o 
conhecimento que já tendes recebido. O uso desta força divina contribui, favoravelmente, para apagar as velhas 
gravações dos corpos internos e, somente assim, o corpo físico tornar-se-á apto para receber as puríssimas 
energias de sua Presença EU SOU. Meditai, experimentai e lutai para afastar a indisposição que põe obstáculos 
à passagem da Luz. É a melhor possibili dade para chegar-se, celeremente e sem delongas, a um corpo puro e 
perfeito, o qual vem a ser o instrumento para o uso das instruções que vos são dadas. . 
E U SOU um de vossos Mestres e vos abençôo, amando-vos 
 
MAHA CHOHAN 
 

Nº 11 
 

Diletos discípulos: 
Na Luz, cada vez mais potente do Grande Sol Central, a total evolução da Terra irá receber uma 

inimaginável importância. A arrancada desta evolução já é bastante visível, embora ainda, de tempos em 
tempos, se sucedam rebeliões e desejos de liberdade desenfreada, que estão passando por uma purificação. 

Naturalmente, tendes observado a diferença entre a vida circunspecta e monótona do século passado e o 
ritmo acelerado desta época, que traz consigo várias mudanças. Tendes visto que a vibração atual tem 
provocado, até certo ponto, alguma inquietação e que as pessoas não estão satisfeitas com o seu viver. Há 
necessidade de que assim seja, pois elas precisam despertar do estado letárgico em que se acham; precisam 
reconhecer que a existência - unicamente no sentido material - não traz qualquer ventura estável; precisam 
saber que, dentro de seus inconscientes desejos, são levadas para diante, para a verdadeira realização do seu 
destino. 

Esta mudança apresentar-se-á cada vez mais em evidência e, como conseqüência de tudo isto, será grande 
para o homem a necessidade de andar à procura de novos ensinamentos - o alimento espiritual tão almejado - e 
esta procura resume-se mais em uma autodescoberta do que na prática do amor ao próximo. Todos deverão 
colher a sua própria experiência, até o dia em que alcançarão o verdadeiro caminho do discipulado, no qual 
encontrarão o Mestre que os conduzirá avante. Que todo discípulo se prepare, crescendo em espiritualidade, 
para encontrar tal Mestre, pois a necessidade da procura irá crescer de forma brusca, quando a visão interna se 
abrir e for reconhecido aquilo que cada um trouxer consigo. Este esperado momento exigirá todo o vosso 
esforço; irá comprovar o que cada um de vós aprendeu. 
 Queira a sabedoria de uma consciência aberta mostrar-vos o passo certo que a todo momento estais dando. 
 Com Amor e Bênção, vosso amigo 
 
MAHA CHOHAN 
 

Nº 12 
 

É para Nós uma dignificante tarefa sempre que somos invocados pelos Nossos discípulos para auxílio ou 
conselho; tais serviços prontamente procuramos atender. 

Observamos, primeiramente, a aura daqueles que recebem estes ensinamentos, acrescentando tudo o que 
pode servir para incentivar os poderes do discípulo e transmitindo a ele novos conhecimentos. 



Não importa quão diversificado é o desenvolvimento do discípulo e quão variada sua competência, mas 
todos têm algo em comum: é o amor pelo caminho iniciado no serviço prestado à comunidade, junto com 
outros e com a Hierarquia da Luz, como um canal distribuidor da força energética do puro Amor Divino para o 
bem à Vida. 

Nunca faltamos em estar, oportunamente, em contato com cada discípulo, individualmente, (até mesmo 
sem ele ter qualquer recordação do ocorrido) para persuadi-Io de seu progresso e responsabili dade. 

Somos bastante zelosos e precavidos ao apresentar no caminho do discípulo algumas agitações 
necessárias, isto para completar suas experiências. Vede, portanto, que assim como tudo o que se apresenta em 
vosso esforço edificante encontra um eco que lhe corresponde, também vossa tarefa em prol do serviço para o 
BEM forma a base fundamental de vosso próprio progresso. 

Por meio destas palavras, deveis reconhecer que todo discípulo, em particular, significa para Nós uma 
responsabilidade, tal como, no âmbito terráqueo, um professor também é consciente da responsabili dade, do 
tempo que ele dedica ao discípulo. Desse modo, estamos pensando em trazer tudo o que for possível ao 
caminho do discípulo, para que seja exigida a sua evolução. 

Alertamos que esse caminho não é apenas um acontecimento agradável; consiste também de rumos 
laterais, onde surgem eventos nem sempre agradáveis, que exigem maior poder e força do discípulo para 
conduzi-lo a novos conhecimentos. 

Procurai não vos sentir rejeitados ou abandonados; jogai tudo o que podeis oferecer, como energia 
positivamente quali ficada, no prato da balança. Ireis subjugar, vitoriosamente, esta "sede ardente" e uma nova 
sensação de força e poder pulsará através de vós. 
Sobre vossos ombros coloco o Meu Manto Protetor. 
 
Amor e Bênção 
 
MAHA CHOHAN 
 

Nº 13 
Novamente, aproveito a ocasião destas instruções semanais, para dizer algo sobre a mudança da vida de 

um buscador da Luz! 
Prezado buscador, vós reconhecestes que, no caminho das pessoas não evoluídas, não encontrastes a 

felicidade e, em vossa procura, incentivada pela força interna, ousastes entrar em um novo país, que vos é 
desconhecido. Em vosso atual círculo de amizades, encontrastes poucos viajores; no entanto, é certo que, em 
vosso novo campo de atividades, ireis encontrar alguns amigos cordiais. 

Podeis formular perguntas àqueles que já se encontram mais adiantados, as quais serão respondidas; tereis 
oportunidades de encontrar suficientes instruções de Irmãos e Irmãs mais velhos, que vos darão explicações 
sobre a Lei da Vida, as quais deveis aprender e usar. 

Vosso viver irá modificar-se de várias formas e as mudanças se apresentarão aos poucos, mudanças essas 
que não acreditáveis serem possíveis. Não deveis opor resistência a elas; aceitai-as serenamente, como 
pertencentes à vossa trajetória espiritual. Vossa vida será mais rica e abundante. Irão surgir algumas pessoas 
que cruzarão vosso caminho, acompanhar-vos-ão por algum tempo e depois desaparecerão. Algumas amizades 
serão desfeitas. Talvez vosso campo de atividade seja outro, do qual, no momento, não tereis idéia. Talvez 
vosso viver e vossa residência passarão a um outro local e, como um todo, recebereis outra orientação, outra 
diretriz, outra determinação. Tudo isto deverá ser assim, pois vosso crescente conhecimento necessitará de um 
ambiente adequado. . . E toda mudança de vida serve para o progresso, mesmo quando as aparências são 
contrárias. 

Acreditai firmemente: os problemas que carregais serão dissolvidos, simplesmente porque já os 
considerais de menos importância, pois não mais vos incomodam. 
Valeu vosso esforço para abandonardes a larga estrada da massa humana? As perspectivas são favoráveis para 
todo  ser humano que deseja progredir na Luz; contudo, aparecem na vida algumas experiências dolorosas que, 
por sua vez, contribuem muitíssimo para a evolução de cada um. Em vosso caso, procurai levá-las sem ódio, 
com relação às pessoas que vos ocasionaram mágoas. 

Uma nova expansão de consciência estará sempre ligada ao vosso caminho e, aos empurrões, irá 



ascensionando-vos, pois cada novo conhecimento deixará ver tudo com mais clareza, libertando-vos das coisas 
supérfluas. O vento soprará fresco e puro em volta de vós, quanto mais alto galgardes a escada do progresso; no 
entanto, existem dificuldades para serem vencidas. Muitos co-viajores ficaram para trás e por algum tempo 
sentireis o desalento que os invadiu. Porém, vós deveis seguir, resolutamente, em vossa marcha para a frente; 
ireis estimar a beleza que vos aguarda. 

E agora, amado peregrino, se chegastes até aqui, ireis vivenciar um investimento para a vossa diretriz, o 
qual vos proporcionará uma leveza, um grande alívio: advertência ante qualquer perigo; esclarecimento sobre 
importantes ensinos dos quais necessitais; libertação de todos os problemas que pensastes não ser possível 
solucionar. É assim que os seres de Luz zelam por vós, pois estes seres vêm observando-vos, suficientemente, 
para intervir aqui e ali . 

Um critério mui significativo e importante é a vossa sincronização com o Serviço Prestado ao mundo. 
Desejais, egoisticamente, a evolução somente para vós ou vos unis com o esforço de tantos outros seres 

que anseiam por servir? Aqui virá revelar-se o quanto aprendestes, para deixar em segundo plano a vossa 
personalidade, para fazer sobressair o BEM na Terra, em prol do progresso espiritual. 

Agora iremos ver se, realmente, sois dignos das tarefas de um mentor e dirigente quali ficado que irá 
provar isso para Aqueles que vos antecederam neste caminho e.que se dedicaram ao objetivo da elevação do 
espírito da humanidade. 

Amigo de velhos tempos: sabeis discernir a oportunidade? Então sois um dos nossos. Muitos degraus 
estão à vossa espera. Aqueles que vos precederam estendem suas mãos. 
Amor e Bênção vos acompanham, 
 
MAHA CHOHAN 
 

Nº 14 
 

Na correria para o seu objetivo material, o homem tem pouco tempo para uma reflexão sobre si mesmo. 
Em geral, ele procura todos os meios de distração e recreio, para não estar sozinho consigo. 

Os discípulos, muitas vezes, também vivem dentro deste encantamento perturbador, prejudicando, com 
isto, a autoreflexão. Amigos de Meu coração, repito e torno a repetir: não existe nada mais importante do que a 
preparação de vossa vida para o Caminho à Luz! Naturalmente, devem ser realizados os verdadeiros deveres 
perante a famíIia e também ante o "ganha pão". Contudo, existem muitos outros deveres supérfluos, ou 
necessidades quiméricas, que não tem nada a ver com as obrigações referentes à família. Aqueles deveriam ser 
constantemente examinados; se causassem embaraços em vosso caminho, teriam de ser expurgados. 

A exigência que apresentamos aos Nossos discípulos não é muito severa. Em comparação aos velhos 
tempos nos quais os discípulos eram submetidos a provas e disciplinas rígidas, as atuais são facilmente 
realizáveis, se a prontidão interna, para tanto, está desenvolvida. Vós, discípulos, por que trocais, pelos 
interesses externos e passatempos mundanos, a união com vosso verdadeiro Eu? Não é mais significativo e 
importante aplicar melhor o tempo, usando o poder de vossa palavra, invocando, ordenando e apelando pela 
Paz, Liberdade, Luz e Harmonia - para a humanidade, em vez de estar à procura de distrações duvidosas? 

Não percais tempo, não deixeis de realizar a tarefa que aceitastes e reconhecestes como necessária, pois do 
contrário, Eu não estaria neste Caminho! 
 Com Amor e Bênção na Luz, 
 
MAHA CHOHAN 
 

Nº 15 
 

No início da evolução da Vida, tal como a idéia-semente foi implantada no tranqüilo mar da Luz Original, 
ela percorreu no Universo todo um progresso inimaginável pela mente humana. Nosso Sistema Solar 
ultrapassou o seu período infantil e juvenil . Agora se encontra no estado de maturidade, onde se percebe que a 
evolução da Terra ficou para trás e, no momento, a humanidade deve aprender as necessárias lições, para o 
planeta ser aceito como membro de uma união planetária. 



A isto pertence a renúncia ao materialismo que ocasionou o estado egoístico e empedernido no qual vivem 
as pessoas que não possuem olhos nem ouvidos para as necessidades do próximo. 

Uma fraternidade universal somente é possível concretizar-se, quando, na intimidade do lar, se manifesta 
a fraternidade, expandindo-se em toda a sua redondeza; quando cada ser humano põe de lado o seu pequeno eu, 
em prol dos demais. E como resultado de semelhante atividade, aguardamos a união dos povos - o que, no 
momento, ainda se assemelha a uma utopia, embora esperançosa. 

Portanto, Meus amigos, não é possível qualquer progresso espiritual, sem este processo de aprendizagem. 
Analisai-vos, constantemente, se estas exigências são suficientes para vós; se ainda perduram no imo de vossa 
consciência, pensamentos egoísticos que devem ser transmutados antes de surgirem à luz do dia as trevas 
criadas em vossa vida. Escutai a voz interna, à qual também denominais consciência. Ela se manifesta no 
silêncio, para chamar a vossa atenção sobre o que deve ser feito ou o que deve ser omitido. 

A lei Universal do Amor possui prioridade, e um discípulo da luz tem por obrigação ajustar todas as suas 
atitudes a esta lei. 

Vossa luz interna Nos mostra e anuncia o quanto vos dedicais à lei do Amor. Zelai para que Ela se 
expanda semelhante a um sol no qual todos poderão aquecer-se - aqueles que vivem em vossa proximidade. 
Bênção e Amor na união convosco, 
MAHA CHOHAN 
 

Nº 16 
 

A relação entre as nações, como entre os seres humanos individuais, ressoa dissonantemente. Isto se 
tornou um hábito, e raras vezes duas pessoas conseguem viver juntas em harmonia. Quanto maior for o círculo 
familiar de cada pessoa ou dentro de uma comunidade, tanto maior é o perigo de uma desarmonia e desunião. 

Qual é o motivo de desunião na vida comum entre as pessoas? Simplesmente, porque todos querem 
ganhar para si grandes vantagens que, na maioria dos casos, são obtidas às custas de outrem. 

Se alguém quisesse quebrar este círculo desarmônico, este ficaria sujeito a escárnio. A humanidade 
chegou a um ponto em que a virtude e a mentalidade pura são recebidas com sorrisos duvidosos, desconfiados, 
pois todos estão preocupados em fazer sobressair o seu próprio eu, para que a sua pessoa seja homenageada. 

Retomamos a este tema de desenvolvimento, unicamente para que vós, amados discípulos, possais fazer 
uma autoanálise, observando vossas faltas. Cada um, em particular, experimentai isso e fazei o melhor. Após, 
com o coração aberto, auxili ai os co-viajores que, assim como vós, trabalham na transmutação de sua 
malbaratada energia e ainda não estão em condições de dirigir seus próprios olhos ao Grande TODO 
oniabarcante. 

Sede modelos de proceder cristão e, sem restrições, agi menos com palavras e mais com exemplos, para 
que a confiança de todos os que se dirigem a vós seja reforçada, e eles se tornem bons imitadores de vossos 
atos, de modo que, aos poucos, os buscadores da luz se modifiquem, ou melhor, se aperfeiçoem, surgindo de 
pequenos grupos que, em algum dia, deverão ampliar-se no mundo. 

Abençoamos este esforço e vos envolvemos com o mais puro Amor. 
 

MAHA CHOHAN 
 

Nº 17 
 

Em Nossos discursos dirigidos a vós, na maioria das vezes, terminamos com" AMOR e BENÇÃOS". Já 
refletistes sobre o que isto significa? Que contém uma Bênção do reino da Luz? Que vem a ser o que Nós 
enviamos ao vosso mundo? 

Quando damos uma bênção, flui ao recebedor, em grande proporção, a essência de Nossa vida, uma 
dádiva que todos podem receber, isto é, aqueles que lerem Nossas palavras, assimilando-as. Abençoar quer 
dizer distribuir amor impessoal, aquele amor que vimos colhendo em dons e virtudes; são forças divinas que 
estão à Nossa disposição, as quais gostaríamos de dar, de mãos dadas convosco, a todo peregrino no caminho à 
Luz. 



Seria muito bom se não apenas lêsseis estas palavras tão levianamente como fazeis, mas refletísseis sobre 
o significado delas, permitindo que a bênção penetrasse em vós. Imaginai que a mensagem que estais lendo e 
assimilando contém uma força e poder que se precipita em vosso pensamento, moldando formas que 
enriquecem vosso mundo, animando-o. E quando as Bênçãos e Amor, no final da mensagem, são aceitos como 
energia atuante, por assim dizer como um impulso permanente, podeis invocá-Ios tantas vezes quantas 
desejardes! 

Permanecemos por detrás de Nossas palavras; nada é dito levianamente e nem impensadamente, de modo 
que este final que usamos para reforçar Nossa mensagem tem seu objetivo. Todavia, também deveis sintonizar-
vos com o propósito da mensagem, se desejais que as forças atuem através de vós. 

Portanto, quando lerdes as Nossas palavras - não apenas com os olhos - procurai senti-Ias em vosso 
interior, sentir o que elas devem expressar: um caudal energético de força e Luz que deseja transmitir-vos uma 
bênção, provendo vosso mundo, enriquecendo-o. Se neste sentido aceitardes estas forças - Aquilo que vos 
desejamos dar, então, realmente, recebereis "AMOR e BENÇÃO". 
EU SOU sempre convosco. Amor e Bênção, 
MAHA CHOHAN 
 
 

Nº 18 
O segredo de vossa individualidade, que desde o começo traz um modelo inconfundível, somente será 

desvelado, quando alcançardes a iniciação crística. Isto irá significar que então já tereis adquirido acesso às 
poderosas forças cósmicas sobre as quais, por um direito, vosso ser divino poderá dispor. 

Para vós, discípulos, isto quer dizer que estais aproximando-vos do grande reservatório de forças 
cósmicas, que é zelado pela Fraternidade da Luz, caso inacreditável para a vossa mente finita. E contudo, 
podeis ainda hoje - se bem que em pequena extensão, dentro de uma certa medida usar esta força, porque 
aprendestes a gerá-la para uma finalidade construtiva. 

Através dos Canais de Luz, tal como os formais por meio de apelos e visualização, a Luz pode 
desenvolver ou ampliar o resultado, o efeito de seu benefício. 

Em muitas ocasiões, por assim dizer.. . de situações anormais, quando as eclusas são liberalmente abertas, 
para suprir, com a Força da Luz, a citada necessidade, ocorre que, nesse caso, a volta ao normal é apontada 
como milagre, porque, para pessoas não desenvolvidas espiritualmente, tal equilíbrio é inexplicável. 
 Se tendes fé inabalável, podeis, por meio de um trabalho 
intensivo, fazer sobressair este milagre. Vosso Canal de Luz está preparado, de modo que, se surgir uma 
necessidade especial, poderá ser dado a vós um poderoso impulso de energia. 
 Crede nesta grande possibili dade que adquiristes por meio de vosso sincero trabalho. 
 Estou sempre ao vosso lado e, com Amor e Bênção, sou vosso amigo, 
MAHA CHOHAN 

Nº  19 
Sabemos apreciar quanto se consolidou a vossa união com os Amigos da Luz, permitindo-vos participar 

de um trabalho mútuo mais pormenorizado. Realmente, que significa este trabalho mútuo? Em vossa 
consciência limitada, nem sempre isto é compreensível, porque persiste em vós muita imaginação nebulosa de 
vultos de Luz que adejam em volta de vós para afastar de vosso caminho qualquer desnível. 

Meus queridos amigos, Nós somos valorosos lutadores em prol do Bem à Terra e fazemos uso de Nossas 
forças. Quando queremos auxili ar-vos, isto não quer dizer que estamos, em presença, ao vosso lado, salvo os 
Mestres Ascensionados que trabalham no plano físico, porém vós não Os identificais. Para vos auxili ar, 
enviamos Raios de Luz de diversas forças ou virtudes ao vosso mundo, de acordo com a necessidade e 
desenvolvimento espiritual de cada um de vós. 

Somente aceitamos a união com os lutadores da Luz, quando eles estão desejosos de trabalhar dentro de 
Nosso objetivo. Quando o discípulo procura ajuda apenas para si e faz muita exigência neste sentido, devemos 
retirar-Nos e aguardar, até surgir nele o "desejo de Servir". Não apoiamos nenhum discípulo que deseja, por 
meio de seu próprio poder egoístico, participar de Nossas Forças, mas sempre testamos o motivo desta 
aproximação. Quando este motivo é reconhecido como algo útil para a humanidade, então seguramos, fir-
memente, as mãos do neófito e dirigimos, de modo imperceptível, seus passos para as possibili dades e 



realizações que irão conduzi-Io avante. A seguir, preenchemos vosso mundo com todas as forças da energia 
requerida para um trabalho mútuo na Grande Obra de salvação para a Terra. 

Confessamos que, muitas vezes, é um empreendimento bastante difícil fazer-se notar por um discípulo, 
quando este se ocupa com outros pensamentos, dirigindo sua atividade às outras coisas. Podeis esperar sempre 
o auxílio de vossos Amigos da Luz, e esta responsabili dade assumimos, prazerosamente, porque, por meio de 
vosso trabalho mútuo, a Obra do Pai é acelerada. 

Expressamos aqui o Nosso apelo: dirigi vossa atenção a Nós, mesmo quando não exista qualquer 
necessidade de vossa parte - talvez possamos transmitir, através de vós, uma Bênção à humanidade. Em geral, 
Nossos discípulos estão prontos ou receptivos quando dirigem um pedido a Nós! Meus amados, isto seria uma 
camaradagem unilateral! 
EU SOU sempre vosso auxili ar, 
 Bênção e Amor 
 
MAHA CHOHAN 
 
 

Nº 20 
 

Executai, fielmente, a tarefa negligenciada por vós, para que seja reconhecida como consquistada e 
suficiente a disciplina que está prevista para trabalhos especiais. Onde ainda houver qualquer necessidade de 
retificação, isto vos será esclarecido, quando experimentardes uma auto-análise, semelhante a um posto de 
observação mais elevado. 

Imaginai, então, vosso Mestre dando Seu parecer sobre o resultado de vossa atividade. . . Será que Ele se 
sentiria satisfeito com a produtividade de vosso trabalho ou iria considerar inútil o tempo que malbaratastes, um 
trabalho feito às pressas, sem amor? 

Se, contudo, escutardes a voz de vossa consciência, ela dirá, mui perceptivelmente, qual é a vossa 
situação. Esperamos determinada energia por meio do "serviço prestado" dos discípulos e nestes gostaríamos de 
confiar, para que a Nossa "contabili dade não deixe resto". 

Os campos de forças - por assim dizer, Nossas reservas de energia - devem estar sempre suficientemente 
carregadas, para que possamos recorrer a elas quando houver uma necessidade maior. 
 Não somente nas horas de meditação e adoração, mas também em vossos afazeres cotidianos, sois 
"discípulos da Luz"! 

Necessitamos admitir que, em geral, o padrão de vida que levais não basta. A todos declaramos: Deveis 
fazer uma auto-análise e ver o que pode ser modificado e melhorado. Não há mais tempo a perder com 
vadiagem; o mundo está cheio de revolta e necessita também de vossa ajuda. Quando uma parcela de energia é 
requerida e pode ser introduzida para tornar translúcidas as trevas, onde quer que elas se encontrem, todos vós 
podeis contribuir com vossa parcela, para libertar a humanidade. 

Cheios de esperança, observamos vosso mundo. Somos gratos por cada sucesso obtido sobre a indolência 
e obstinação do eu-personalidade. 
Pelo vosso próprio esforço, afluem a vós a Luz e o Poder. 
EU SOU sempre o vosso conselheiro. 
 Amor e Bênção, 

 
MAHA CHOHAN 
 
 

Nº 21 
 

Toda súplica que se eleva do mundo terráqueo é audível no Reino Celeste; todo apelo feito ritmadamente 
e todo desejo construtivo exigem uma resposta. Sede conscientes de que a resposta sempre é dada ao 
suplicante, seja desta ou daquela forma; contudo, nem sempre palpável para ele. Peço atenção a uma Lei muito 
importante: O mesmo raio de energia emitida pelo suplicante, retoma a vosso mundo com a resposta ou 



atendimento em forma de Bênção. 
Nem sempre a energia do poder e da força, do consolo e do amor apelado por vós significa exatamente 

aquilo que prometestes cumprir. 
Sabemos, melhor do que vós, aquilo que vos convém, pois nem sempre a concretização de vossos desejos 

significa o Plano Divino. É por este motivo que conduzimos, com sabedoria, aquela energia quali ficada que vos 
possa ser útil . 

Todas as cartas que vós dirigis a Nós são respondidas, após uma pequena avaliação dos respectivos 
conteúdos. Existem, para vós, muitas oportunidades que possuem suficiente força individual, para realizardes 
aquilo que a todo momento pedis a Nós. Imperceptivelmente, dirigimos vossa atenção para aquilo que estais em 
condições de fazer. A tarefa de vossos professores e amigos é ensinar-vos como deveis empunhar o cetro, em 
vossas mãos, com a energia do poder que já desenvolvestes. 

Por falta de AMOR, muitos de vossos desejos não se realizaram. Os professores deveriam ser 
impulsionados pela Sabedoria e Amor Divino, pois, para Nós, não seria sábio atendermos tudo o que pedis. Ao 
fazerdes o vosso pedido é posta em andamento ou circulação certa quantidade de energia que requer uma 
resposta. Entretanto, não deveis entristecer-vos, se, acaso, não sentistes a realização de vosso pedido. Refleti: 
alguma coisa aconteceu, em vosso mundo, que não está em concordância com a Vontade Divina. E dentro desta 
concordância é Nosso prazer poder servir-vos. 

Colocamos em vossos corações o poder que possuímos em Nossas mãos, pela irradiação de vosso próprio 
amor, o qual retoma a vós, para abençoar-vos. Este laço de Amor reforçase, consideravelmente, durante anos a 
fio e, para reforçá-lo mais ainda, pedimos cumulá-lo, de vosso lado, com este Amor Divino que une a todos 
Nós. 

A bênção da Luz encontra-se ancorada em vossos corações, repleta de graça do Espírito Santo. Todas as 
vezes que vos unis a esta energia divina, proveis vosso mundo com Luz.  Esforçai-vos e praticai este 
exercício, para afluir em vós 
maior poder espiritual. 
 O Amor de Meu coração constantemente vos acompanha. 
 EU SOU vosso Irmão na Luz, 

 
 

MAHA CHOHAN 
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É agradável ver-se sobressair o poder do desejo de cooperação de um discípulo, quando ele está em 
sintonia com seu Plano Divino. Cada um de vós, no caminho do discipulado, já passou por experiências 
semelhantes. Isto deveria enriquecer e reforçar a vossa confiança, em relação às forças invisíveis de vossa vida, 
para incentivar-vos às novas experiências. Se vós, em vossa prática, não reconheceis tudo como certo e bom, 
então a sabedoria torna-se sem valor e sois prejudicados em vosso progresso espiritual. 

Somente podemos transmitir mais sabedoria, quando o discípulo se prepara no sentido de aplicá-la em sua 
vida cotidiana, pois a lei é irrevogável, tanto para vós como para Nós. Temos muito mais a dar-vos; entretanto, 
depende apenas de vós: estais ou não preparados para receber novos ensinamentos? Aconselhamos aplicardes, 
conscienciosamente, aquilo que, por ora, tendes recebido, e abrirdes caminho para os próximos ensinamentos. 
Certamente, vossa consciência está em conformidade com tudo que tendes recebido, mas isto não basta; 
precisamos granjear a convicção de que tudo foi proporcionado de forma prática, para trazer o auxílio 
necessário a cada modelo de Vida, acelerando vosso possível progresso. 

Uma vez que todo discípulo é um ser individualizado, cada um irá concluir algo diferente dos 
ensinamentos dados. Pouco a pouco, os discípulos, em conjunto, poderão assimilar mais e mais e converter a 
sabedoria em ação, e com isto atrair ensinamentos mais profundos. Quando o discípulo, em seu caminho, atua 
fiel e sinceramente, alcançando um determinado ponto, do que resulta uma certa animação, então lhe são 
acrescentados mais alguns ensinamentos que estão em concordância com o estado de seu desenvolvimento. Isto 
lhe dará um forte impulso para agir, proporcionando-lhe um poderoso laço de união com seu Mestre. Esta 
realização depende apenas do discípulo. Pacientemente, devemos esperar que ele alcance a requerida madureza. 



Aqui, novamente, fica provado que um desejo somente pode ser realizado, quando está em concordância com o 
Plano Divino do discípulo, assim como já foi explicado no início. Queremos dizer: quando todas as condições, 
por parte do discípulo estão realizadas e de Nossa parte reconhecemos a sinceridade de seu esforço, então ele 
receberá uma disciplina intensiva, bem mais do que ensinamentos comuns. 

Gostaria de expressar aqui uma advertência: Quando um Mestre vos traz para mais perto de Seu coração, 
então a vossa responsabili dade aumenta em grande proporção e a vossa vida no mundo terráqueo é submetida a 
severa vigilância. 

O caminho do discípulo em comparação ao homem comum é rico e pleno de realizações surpreendentes. 
Porém, as provas de capacidade em relação a perseverança, veracidade, intuição, discernimento e saber aplicar 
tudo o que até, foi aprendido são muito severas e rigorosas. 

Abençoados amigos, sede conscientes de que vosso crescimento espiritual vos coloca na posição exata 
para realizardes tudo o que é esperado de vós, como Nossos fiéis auxili ares, unidos para sempre pelo Amor 
Divino. 

 
MAHA CHOHAN 
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No começo de uma disciplina, tendo como objetivo a evolução espiritual, é exigido que haja uma troca ou 
modificação do pensamento do homem em prol da Presença do Santo-Ser-Crístico, inicialmente pelas almas 
pouco esclarecido entretanto, aos poucos, o círculo vai alargando-se. Certo número de pessoas - bem maior do 
que possais imaginar começa a pressentir que este mundo, com toda a sua manifestação terráquea, não tem 
consistência nem conteúdo vital. Porém, geralmente, as pessoas que chegam a esta conclusâo não ousam falar 
sobre seus pensamentos, com receio de serem ridicularizadas. 

Muitos de vossos cientistas, através de suas pesquisas tornaram-se livres-pensadores ao abrir-se-Ihes uma 
nova perspectiva sobre a matéria para eles ainda não imaginável. No entanto, aceitaram, prontamente, a 
existência oniabarcante de um Poder Divino que age por detrás de todas as aparências e, contudo, permanece 
invisível aos olhos humanos. 

Mesmo que esta evolução não dê grandes saltos, tudo indica que se está processando um despertar de 
almas, aquelas que possuem um certo grau de conhecimento interno, mas este somente se eleva até a um 
determinado plano. 

O número destas almas irá aumentar gradativamente, quando o impulso, a aurora da Nova Era for 
perceptível. A revolta e a impaciência com a aproximação de um novo modelo de vida irá crescer e se 
expressará no futuro através de uma reação em cadeia. E muitas pessoas serão apanhadas de surpresa. 

Discípulos da Luz, já pressentistes a velocidade do tempo e respondestes a ela, porquanto sendo receptivos 
às novas idéias, reconhecestes e aceitastes a poderosa união com os planos mais elevados dos quais, às vezes, 
tendes alguma visão. Através de vossa própria evolução, incentivada com apelos e meditações constantes, ireis 
perceber que penetrar nos Planos ou Esferas mais elevados, torna-se algo automático. Quando, nesta condição, 
sentireis que tal fato é uma parte de vossa vida, a parte mais importante da existência. 

Isto, Meus queridos, não é um futuro tão distante; pode ser um prazer do eterno agora, quando reforçardes 
vossa persistência e deixardes o mundo em segundo plano, penetrando na vibração pura, que vem a ser a vossa 
verdadeira essência de Vida, semelhante ao ar que respirais. Deixar-se elevar significa penetrar na Esfera de 
Luz, onde podeis adquirir sabedoria mais ampla e profunda, aquela que, para vós, hoje é inacreditável. . 

Gostaria de conduzir-vos pelas mãos e levar-vos até lá. . . porém, Nós precisamos esperar até que o passo 
seja dado por vós, pois acontecimentos felizes vos estão sendo reservados. Vamos ao vosso encontro tanto 
quanto Nos é permitido e esperamos pela vossa disposição. 
Amor e Bênção, 
MAHA CHOHAN 
 

Nº 24 
 

Tudo o que vive, respira e traz consigo a Chispa Divina está destinado a uma evolução maior para as 



formas novas e sutis, com o objetivo de expressar, cada vez melhor, a Perfeição Divina. Isto está alicerçado no 
grande Plano da Criação. 

O homem - como um ser mais evoluído - traz, em forma latente, todos os meios de expressão; porém, 
requer períodos de tempo, para colocar em atividade o Plano Superior. Ele precisa aceitar a união com os 
mundos ou Esferas mais elevados. 

Já sintonizastes os vossos órgãos receptivos com uma freqüência vibratória mais alta, ou acelerada, de 
modo que, de vez em quando, podeis receber uma orientação acompanhada por uma instrução mais profunda e, 
por isto mesmo, há mais responsabili dade de vossa parte. 

Justamente neste vosso ponto de evolução é exigida extrema prudência, pois existe o perigo de influência 
dos mundos de esferas mais baixas, onde predominam o egoísmo, as adulações, as lisonjas e tentações que 
poderão seduzir o discípulo incauto para falsos caminhos, se ele não possuir suficiente faculdade de 
discernimento, este dom sumamente importante para um discípulo reconhecer, de imediato, de onde surgem 
certas idéias. 

Precavei-vos, Meus amigos, não aceiteis nada, sem primeiro fazer uma análise; procurai conhecer a fonte 
de onde surge o conteúdo das mensagens. Se a fonte é investida com a verdade, com pureza e amor; se ela 
aponta a fraqueza de vossos hábitos; se podeis tirar proveito dos seus princípios fundamentais, então ela é 
oriunda do Reino da Luz. 

Observai: se o ser (eu-personalidade) é enaltecido; se as suas palavras são dirigidas contra outras pessoas; 
se é aconselhado algum ato de condenação ou coação, sede precavidos! Estas forças, muitas vezes, são mais 
fortes do que a perseverança de um discípulo. Se este, acaso, deixar-se levar ou enlear. . . geralmente, não 
encontrará o caminho de retorno. 

Cada um de vós já passou por experiências e aprendeu com semelhantes exemplos que, certamente, vos 
serviram como advertência! Requer-se uma visão ampla e elevada para distinguir-se uma mensagem verdadeira 
entre as duvidosas, e não há necessidade de perspicácia para se compreender um 
assunto ou ensinamento proveniente de uma verdadeira manifestação dos mundos mais elevados. Este 
ensinamento se expressa por si e se torna cada vez mais claro e inequívoco; jamais propaga temor, somente 
irradia harmonia e tranqüilidade, mesmo que ele encerre alguma advertência aos discípulos. 

Observai sob o mesmo ângulo visual: aquilo que vem de vós; aquilo que supondes ouvir ou perceber. O 
verdadeiro conhecimento surgirá a vós, quando vos mantiverdes em silêncio absoluto. Evitai comentários e 
críticas; expressai as virtudes divinas. Assim permanecereis no Caminho da VERDADE e do AMOR. 
EU SOU vosso amigo na Luz. 
 Amor e Bênção, 
 
MAHA CHOHAN 
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