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01. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O 

CRISTO 
 

 EU SOU O QUE EU SOU 
 EU SOU a Porta Aberta que nenhum homem pode fechar 
 EU SOU a Luz que ilumina todo homem que vem ao mundo 
 EU SOU o Caminho / EU SOU a Verdade 
 EU SOU a Vida / EU SOU a Ressurreição 
 EU SOU a Ascensão na Luz 
 EU SOU a satisfação de todas as minhas necessidades e 
carências 
 EU SOU a abundância derramada sobre toda a Vida 
 EU SOU a Visão e Audição perfeitas 
 EU SOU a manifesta Perfeição do ser 
 EU SOU a ilimitável Luz de Deus manifestada por toda a 
parte 
 EU SOU a Luz do Santo dos Santos 
 EU SOU um filho de Deus 

EU SOU a Luz na sagrada montanha de Deus 
 
 

02. LÓRICA DE PROTEÇÃO DE SÃO PATRÍCIO 
 

  Eu me uno hoje, 
  À grandeza de Deus para dirigir-me, 

Ao poder de Deus para proteger-me; 
À sabedoria de Deus para aprender; 
Ao olho de Deus para discernir; 
Ao ouvido de Deus para escutar; 
À palavra de Deus para me esclarecer. 
À mão de Deus para me abrigar; 
À senda de Deus para caminhar; 
Ao escudo de Deus para guardar-me; 
Ao exército de Deus para defender-me. 
Contra as armadilhas do demônio; 
Contra a tentação do vício; 
Contra as inclinações errôneas; 

Contra homens que tramam o mal; 
Perto ou longe, com muitos ou poucos; 
Encarnados ou não, pelo rádio ou pela televisão. 
Cristo aqui e agora; 
Cristo à minha frente; 
Cristo à minha direita; 
Cristo à minha esquerda; 
Cristo atrás de mim; 
Cristo por baixo de mim; 
Cristo por cima de mim; 
Cristo diante de mim; 
Cristo perto de mim; 
Cristo esteja comigo; 
Cristo esteja dentro de mim. 
Cristo na visão, 
De cada olho que me procurar; 
De cada ouvido que me escutar; 
Em cada boca que me falar. 
Cristo portanto,  
Em cada coração eu saúdo. 
Eu me uno hoje à tríade. 
Eu chamo, com fé na trindade; 
A unidade de Deus sobre tudo. 

 
 

03. MANTRA AO SOL 
Hélios e Vesta 

   
   Deixe que a Luz flua pelo meu ser! 

Deixe que a Luz se expanda no centro do meu 
coração! 
Deixe que a Luz se expanda no Centro da Terra! 
E deixe que a Terra seja transformada no novo Dia. 
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04. SÃO MIGUEL ARCANJO, DEFENDE-NOS EM 
ARMAGEDON 

Adaptado de uma oração do Papa Leão XIII 
 
  São Miguel Arcanjo, defende-nos em Armagedon, sê 
a nossa proteção contra os embustes e ciladas do demônio; 
rogamos humildemente que Deus o repreenda e que tu, ó Príncipe 
da milícia celeste, pelo poder de Deus, detenha as forças da Morte 
e do Inferno, os descendentes de Satanás, a falsa hierarquia do 
Anticristo e todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo 
para a ruína das almas, e manda-os para o Tribunal do Fogo 
Sagrado para o seu Juízo Final <incluindo Opcional: Faça aqui a 
sua oração pessoal>.  
  Lança aqueles que são das trevas e a sua escuridão, 
os malfeitores, as suas palavras e obras malignas, causa, efeito, 
registro e lembrança, no lago do fogo sagrado que foi “preparado 
para o demônio e os seus anjos”. 
  Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo e da 
Mãe, Amém. 
 
 

05. 1º Raio da Vontade e Poder Divinos 
 
Uma poderosa oração para ser proferida antes de Orar 
 
“PAI TODO PODEROSO, eu coloco o Precioso Sangue de Jesus 
diante dos meus lábios antes de orar, para que minhas orações 
possam ser purificadas antes de ascenderem ao Vosso divino altar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. A PROTEÇÃO DA LUZ 
 

  Amada, poderosa e triunfante Presença de Deus, EU 
SOU em mim, meu amado Santo Cristo Pessoal e Santo Cristo 
Pessoal de todos os homens, amado El Morya, amados e 
poderosos Hércules e Amazônia, amados Arcanjos Miguel e Fé e 
as suas legiões de Anjos do Relâmpago Azul, amado K-17, amada 
Deusa da Luz, amado Mestre Lanello, todo o Espírito da Grande 
Fraternidade Branca, a Mãe do Mundo e a vida elemental dos 
reinos do fogo, do ar, da água e da terra! 
  Em vosso nome, pelo magnético poder da imortal e 
vitoriosa chama trina do amor, da sabedoria e do poder focalizada 
no meu coração e da cruz de fogo azul, eu decreto: 
 

1. Proteção da Luz manifestada 
Santos Irmãos de branco vestidos, 
Luz de Deus que jamais falha, 
Em nós fixai a perfeição do vosso olhar! 

 
Refrão:     EU SOU, EU SOU, EU SOU o grande poder da proteção, 
      EU SOU, EU SOU, EU SOU protegido a cada instante, 
    EU SOU, EU SOU, EU SOU a poderosa cascata da 
perfeição 
  Manifestada, manifestada, manifestada! 
 

2. Arcanjo Miguel, poderoso e fiel, 
Que a tua espada azul nos proteja! 
Mantém-nos centrados na flamenjante 
E luminosa armadura de luz! 
 
3. A nossa volta faz brilhar a tua espada da fé 
Magnífico poder da graça sagrada! 
EU SOU a proteção invencível! 
Que sempre desce dos teus raios deslumbrantes! 
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07. A Luz Triunfará 
 
 Em nome da amada, poderosa e triunfante Presença de 
Deus, EU SOU em mim, do Santo Cristo Pessoal de todos os 
homens, dos amados Arcanjo Miguel e Fé, dos sete amados 
arcanjos e dos respectivos complementos divinos, das suas legiões 
do fogo branco e do relâmpago azul, do amado Lanello, de todo o 
Espírito da Grande Fraternidade Branca, da Mãe do Mundo e da 
vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, 
decreto que seja estabelecido um triplo anel de proteção ao redor 
dos estudantes dos Mestres Ascensos, da América, do Brasil e do 
mundo: 
 
   1.*  O raio azul é Teu Amor, 
     Irrompe para todos libertar; 
     O raio azul é Teu poder, 
     Tudo vejo em Deus; 
     O raio azul é Tua Mente 
     Na pura Verdade eu vejo que 
Refrão:    A Luz triunfará, 
     A Luz nos unirá 
     Luz do Sol de fogo azul, 

Comanda agora, então, nossa 
libertação! 
2. O raio azul é Tua Lei, 

Flameja em santa reverência 
O raio azul é Teu Nome, 
Inflama o altar dos nossos corações! 
O raio azul traz liberdade, 
Com Deus ficarei sempre. (*9x) 

E com toda fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, que 
se manifeste, que se manifeste (3x), aqui e agora, com pleno poder, 
eternamente mantido, onipotentemente ativo, em contínua 
expansão e abrangendo o mundo inteiro até que todos tenham 
ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado EU SOU! 
Amado EU SOU! Amado EU SOU! 
 
 
 

08. Proteção em viagem 
 

Em nome da amada, poderosa e triunfante Presença de 
Deus EU SOU em mim, do meu amado Santo Cristo 
Pessoal, do Santo Cristo Pessoal de todos os homens, do 
amado Arcanjo Miguel, do amado Lanello, de todo o Espírito 
da Grande Fraternidade Branca, da Mãe do Mundo e da vida 
elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, eu 
decreto: 
 

  São Miguel à frente, 
  São Miguel atrás, 
  São Miguel à direita, 
  São Miguel à esquerda 
  São Miguel acima, 
  São Miguel abaixo, 
  São Miguel, São Miguel onde quer que eu vá! 
 
  EU SOU o seu Amor que protege aqui! 
  EU SOU o seu Amor que protege aqui! 
  EU SOU o seu Amor que protege aqui! (9x) 
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09. Glória ao Pai 
(para ser cantado) 

 
Glória ao Pai 

                                                                              E ao Filho 
E ao Espírito Santo 

Tal como era no princípio 
É agora  e será sempre 

Vida sem fim 
EU SOU, EU SOU, EU SOU 

 
10. Liberta-nos de Todo o Mal 

 
  Ó glorioso Príncipe São Miguel, chefe e 
comandante dos exércitos celestes, guardião de almas, 
vencedor de espíritos rebeldes, servo na corte do Rei divino 
e nosso guia admirável, tu que resplandeces com excelência 
e sobre-humana virtude, livra-nos de todo o mal, a nós que 
recorremos a ti com confiança, e faz com que, pela tua 
preciosa proteção, possamos servir a Deus com maior 
lealdade a cada dia. (9x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Presença do EU SOU, Tu És Mestre 
 
 Presença do EU SOU, Tu és Mestre! 
 Presença do EU SOU, abre o caminho! 
 Que a Tua Luz e todo o Teu Poder 
 Sejam soberanos aqui e agora! 
 Inunda-nos com a destreza da Vitória, 
 Faz brilhar o clarão azul, faz fulgurar a Tua Essência! 
 Desce a esta forma que Te pertence, 
 Para que a perfeição e a Tua Glória 
 Resplandeçam e transcendam a Terra! (9x) 

 
 
 
 Em nome do Cristo, em nome da Poderosa Presença 
do EU SOU, eu chamo todo o Espírito da Grande 
Fraternidade Branca e a Mãe do Mundo para que coloquem 
os seus anéis e espadas cósmicos de chama azul de 
milhares de sóis originados no Grande Sol Central, e 
disparem megatoneladas de Luz cósmica, raios azuis e fogo 
violeta no interior, através e em redor de tudo o que não seja 
de Luz nos meus quatro corpos inferiores, no meu cinto 
eletrônico, no meu chacra do coração e em todos os meus 
chacras, na totalidade da minha consciência, do meu ser e 
do meu mundo! (9x) 
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12. O Chamado do Juízo 
“ Não Passarão”  
Por Jesus Cristo 

 
 Em nome do EU SOU O QUE EU SOU, 

Invoco a Presença eletrônica de Jesus Cristo: 

Não passarão! 

Não passarão! 

Não passarão! 

Pela autoridade da cruz cósmica de fogo branco, assim 

será: 

Tudo o que é dirigido contra o Cristo em mim, nos 

santos inocentes, nos nossos amados Mensageiros, 

em todos os filhos e filhas de Deus, 

É devolvido agora 

pela autoridade de Alfa e Ômega, 

pela autoridade do meu Senhor e Salvador 

Jesus Cristo 

pela autoridade de Saint Germain! 

EU SOU O QUE EU SOU no centro deste templo e 

declaro na plenitude de todo o espírito da Grande 

Fraternidade Branca, 

Que aqueles que praticam as artes negras contra os 

filhos da Luz 

São detidos agora pelas hostes do Senhor 

Recebem agora o juízo do Senhor Cristo em mim, em 

Jesus e em todos os Mestres Ascensos, 

Recebem agora a total devolução – multiplicada pela 

energia do Cristo Cósmico – dos feitos nefastos que 

vêm praticando desde a encarnação do Verbo! 

Olhai, EU SOU um filho de Deus 

Olhai, EU SOU uma chama de Deus 

Olhai, estou firme sobre a rocha do Verbo vivo 

E declaro com Jesus, o Filho vivente de Deus: 

Não passarão! 

Não passarão! 

Não passarão! 

ELOHIM, ELOHIM, ELOHIM 
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13. AMADA E PODEROSA ASTREA 
“A Mãe Estelar” 

 
 Em nome da amada Poderosa e Triunfante Presença de Deus EU 
SOU em mim, da Poderosa Presença do EU SOU e do Santo Cristo 
Pessoal dos Guardiães da Chama, dos Portadores de Luz do mundo e de 
todos os que estão destinados a ascender nesta vida, pelo poder 
magnético do fogo sagrado investido na Chama Trina que arde no meu 
coração, eu invoco os amados e Poderosos Astrea e Pureza, Arcanjo 
Gabriel e Esperança, o amado Serapis Bey e os Serafins e Querubins de 
Deus, o amado Lanello, todo Espírito da Grande Fraternidade Branca e a 
Mãe do Mundo, a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra! Para 
que coloquem os seus anéis e espadas de chama azul dentro, através e 
em torno: 
Dos meus quatro corpos inferiores, do meu cinto eletrônico, do meu chacra 
do coração e de todos os meus chacras, em toda a minha consciência, o 
meu ser e o meu mundo  (faça aqui seus pedidos pessoais)  Desprende-
me e liberta-me!  (3x)  de tudo o que está abaixo da perfeição divina e do 
cumprimento do meu plano divino. 
 

1. Ó amada Astrea, que a Pureza de Deus /  Apareça aqui, à vista de 
todos Vontade Divina resplandecente, /  Anel e espada de azul 
fulgor. 

Refrão:Vem responde ao meu chamado./Envolve todos em teu anel, 
 Anel e espada de azul fulgor,/Brilhem, elevem, encham de Luz! 

2. Libertas a vida do que é insensato, /  Caem os fardos, elevam-se as 
almas. Até os teus braços de Amor infinito /  Que brilham de 
misericórdia no céu. 

Refrão:Vem responde ao meu chamado./Envolve todos em teu anel, 
 Anel e espada de azul fulgor,/Brilhem, elevem, encham de Luz! 

3. Anel e espada de Astrea, fulgurem agora /  Resplendor branco-azul,  
purifica o meu ser. Levando contigo o medo e a dúvida, /  Revelas a fé 

e a boa vontade. 
Refrão:Vem responde ao meu chamado. /  Envolve todos em teu anel, 
 Anel e espada de azul fulgor, /  Brilhem, elevem, encham de Luz! 

4. Ó amada Astrea, que a Pureza de Deus /  Apareça aqui, à vista de 
todos Vontade Divina resplandecente, /  Anel e espada de azul 
fulgor. 

Refrão:Vem responde ao meu chamado. /  Envolve todos em teu anel, 
 Anel e espada de azul fulgor, /  Aos jovens, elevem, encham de 
Luz! 

5. Libertas a vida do que é insensato, /  Caem os fardos, elevam-se as 
almas. Até os teus braços de Amor infinito /  Que brilham de 
misericórdia no céu. 

Refrão:Vem responde ao meu chamado. /  Envolve todos em teu anel, 
  Anel e espada de azul fulgor, /  Aos jovens, elevem, encham de 
Luz! 

6. Anel e espada de Astrea, fulgurem agora /  Resplendor branco-azul,  
purifica o meu ser. Levando contigo o medo e a dúvida, /  Revelas a fé 

e a boa vontade. 
Refrão:Vem responde ao meu chamado. /  Envolve todos em teu anel, 
  Anel e espada de azul fulgor, /  Aos jovens, elevem, encham de 
Luz! 

7. Ó amada Astrea, que a Pureza de Deus /  Apareça aqui, à vista de 
todos Vontade Divina resplandecente, /  Anel e espada de azul 
fulgor. 

Refrão:  Vem responde ao meu chamado. /  Envolve todos em teu anel, 
Anel e espada de azul fulgor, /  Aos homens, elevem, encham de Luz! 

8. Libertas a vida do que é insensato, /  Caem os fardos, elevam-se as 
almas. Até os teus braços de Amor infinito /  Que brilham de 
misericórdia no céu. 

Refrão:  Vem responde ao meu chamado. /  Envolve todos em teu anel, 
Anel e espada de azul fulgor, /  Aos homens, elevem, encham de Luz! 

9. Anel e espada de Astrea, fulgurem agora /  Resplendor branco-azul,  
purifica o meu ser. Levando contigo o medo e a dúvida, /  Revelas a fé 

e a boa vontade. 
Refrão:  Vem responde ao meu chamado. /  Envolve todos em teu anel, 
       Anel e espada de azul fulgor, /  Aos homens, elevem, encham de Luz! 
  
  

  
E com toda a fé eu aceito conscientemente, que isto se 

manifeste, que se manifeste, que se manifeste (3x), aqui e agora, 
com pleno poder, eternamente mantido, onipotentemente ativo, em 
contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro até que todos 
tenham ascendido totalmente na Luz e sejam livres. 
Amado EU SOU! Amado EU SOU! Amado EU SOU! 
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14. ORAÇÃO DIÁRIA DO GUARDIÃO 
Pela Mestra Nada 

 
 Uma Chama é Ativa    
           Uma Chama é Vital 
 Uma Chama é eterna. 
EU SOU uma Chama Divina de Amor radiante 
Que emana do Coração de Deus 
No Grande Sol Central 
E desce do Mestre da Vida! 
O meu ser transborda agora 
Com suma Consciência Divina 
E a Percepção Solar 
Dos bem-amados Hélios e Vesta. 
 
Peregrino na Terra,  
Avanço cada dia pelo caminho 
Da Vitória dos Mestres Ascensos 
Que me conduz à Liberdade eterna 
Pelo poder do fogo sagrado 
Hoje e sempre,  
Manifestando-se continuamente 
Nos meus pensamentos, sentimentos e percepções, 
Transcendendo e transmutando 
Todos os elementos terrenos 
Nos meus quatro corpos inferiores 
E libertando-me, pelo poder do fogo sagrado, 
Desses focos de energia corrompida presentes no meu 
ser. 
 
EU SOU libertado neste instante de tudo o que 
escraviza 
Pelas correntes da Chama Divina 
Do próprio fogo sagrado, 
Cujo efeito ascendente faz de mim 
Deus em manifestação, 

Deus em ação, 
Por Ele guiado 
E um só com a Sua consciência! 
EU SOU uma Chama ativa! 
EU SOU uma Chama vital! 
EU SOU uma Chama eterna! 
EU SOU uma centelha de fogo em expansão 
Originada no Grande Sol Central 
Atraindo a mim agora todos os raios 
De divina energia de que necessito 
E que nunca pode ser qualificada pela criação humana 
E que me inunda de Luz 
E da Divina iluminação de mil sóis 
Para que ela exerça o domínio 
E seja eternamente a suprema autoridade 
Onde quer que eu esteja! 
 
Onde eu estou, está Deus também. 
Para sempre eu sou um com Ele, 
Intensificando a minha Luz 
Com o sorriso do Seu esplendor, 
A plenitude de Seu Amor, 
A onisciência da Sua Sabedoria, 
E o poder da Sua Vida eterna, 
Que espontaneamente me eleva 
 
Nas asas vitoriosas da ascensão, 
Que me farão regressar ao Coração de Deus 
Do qual eu desci, na Verdade, 
Para cumprir a Sua Vontade 
E a todos manifestar a Vida abundante! 
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15. EU SOU A VONTADE DE DEUS 
 
 

   Em nome da amada, poderosa e 
triunfante Presença de Deus, EU SOU em mim, e do 
meu amado Santo Cristo Pessoal, apelo para o coração 
da vontade de Deus no Grande Sol Central; para o 
amado Jesus Cristo e os filhos servidores que estão no 
céu; para os anjos e mestres da vontade de Deus: para 
o amado Arcanjo Miguel; para o amado El Morya; para 
o amado e poderoso Hércules; para todas as Legiões 
do Raio Azul e para os Irmãos do Coração de 
Diamante; para o amado Lanello; para todo o Espírito 
da Grande Fraternidade Branca, para a Mãe do Mundo 
e para a vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da 
água e da terra! Fazei com que a chama da vontade de 
Deus atravesse os meus quatro corpos inferiores, e 
respondei ao meu apelo infinitamente, agora e sempre: 
 
1.0    EU SOU a vontade de Deus manifestada por toda 

parte, 
          EU SOU a vontade de Deus, incomparável 
perfeição, 
          EU SOU a vontade de Deus, que é tão bela e 
justa, 
          EU SOU a abundância de Deus por toda a parte. 
 
REFRÃO: 
          Vem, vem, vem, tão fiel vontade da chama azul! 
          Faz com que eu seja e continue radiante como 
tu. 
          Vontade da chama azul da verdade viva, 
          Chama da boa vontade , da eterna juventude,  
          Manifesta-te, manifesta-te, manifesta-te em mim 
agora! 
 

2.0      EU SOU a vontade de Deus exercendo agora 
poder soberano, 

EU SOU a vontade de Deus fazendo com que 
todos compreendam, 
EU SOU a vontade de Deus, cujo poder é 
supremo, 
EU SOU a vontade de Deus realizando, o sonho 
do céu. 

 
3.0      EU SOU a vontade de Deus protegendo, 

abençoando aqui, 
EU SOU a vontade de Deus dissipando agora 
todo o medo, 
EU SOU a vontade de Deus agindo aqui com 
tanta perfeição, 
EU SOU a vontade de Deus que conduz todos à 
vitória. 
 

4.0      EU SOU o Raio Azul irradiando amor da 
liberdade, 

            EU SOU o Raio Azul, poder vindo do alto, 
 EU SOU o Raio Azul, libertando todo homem, 
 EU SOU o poder da chama azul, penetrando-me 
com a força do Bem. 
 
E com toda a fé... 
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16. DECRETOS DE CORAÇÃO , CABEÇA E MÃO 
Por El Morya 

 
1- Fogo Violeta Chacra do Coração 

 
Coração 

Fogo Violeta, Amor Divino, 
Refulge no meu coração! 

És eternamente a fiel Clemência, 
Em harmonia contigo mantém-me sempre. 

 
Cabeça 

EU SOU Luz, ó Cristo em mim, 
Liberta-me para sempre o pensamento; 

Fogo Violeta, brilha para sempre 
No mais profundo de minha mente! 

Deus que me dás o pão de cada dia, 
Com Fogo Violeta inunda a minha cabeça 

Até que o Teu celestial fulgor 
Faça da minha mente uma mente de Luz! 

 
Mão 

EU SOU a mão de Deus em ação, 
Todos os dias alcançando a Vitória; 
A maior alegria da minha alma pura 

É caminhar pela Senda do Meio. 
 

2 – Tubo d e Luz 
Câmara Secreta do Coração 

           Amada Presença do EU SOU, tão deslumbrante, 
Sela-me no teu Tubo de Luz 

Da chama dos Mestres Ascensos 
Agora invocada em nome de Deus. 

Que ela mantenha o meu templo livre 
De toda discórdia que me é enviada. 

Eu invoco agora o Fogo Violeta 
           Para que consuma e transmute qualquer desejo, 

E se mantenha em nome da Liberdade 
Até que eu seja um com a Chama Violeta. 

  
 
 
 

3 – Perdão 
Chacra da Alma 

EU SOU o Perdão atuando aqui, 
Todas as dúvidas e medos expulsando, 

Libertando os homens para sempre 
Com asas de cósmica Vitória. 

 
Com pleno poder eu invoco 

O Perdão a toda hora; 
A toda vida em qualquer parte 

Eu inundo com a Graça do Perdão. 
 

4 – Abund ância 
O Chacra do Terceiro Olho 

Medos e dúvidas já não tenho, 
Pobreza e miséria estou expulsando, 
Pois agora sei que tudo o que é Bom 

Vem sempre dos reinos do Alto 
 

EU SOU a mão das Riquezas de Deus 
Derramando os tesouros de luz 

E recebendo agora a plena Abundância 
Para as necessidades da Vida prover. 

 
5 – Perfeição 

Chacra da Garganta 
EU SOU a vida da Direção Divina, 

Que a tua luz da Verdade brilhe em mim! 
Concentra aqui toda a Perfeição de Deus, 

Liberta-me de toda a discórdia! 
 

Que eu fique para sempre unido 
À Justiça do teu plano – 

EU SOU a Presença da Perfeição 
Vivendo a Vida de Deus no homem! 
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6 – Transfiguração 
Chacra da Coroa 

Todas as minhas vestes estou mudando 
Pelo esplendor do novo dia; 
Com o Sol do Entendimento 
Todo o meu ser resplandece. 

 
EU SOU a Luz interior e exterior; 

A Luz do EU SOU envolve-me todo. 
Inunda-me, liberta-me, glorifica-me, 

 
Sela-me, cura-me, purifica-me! 

Até que transfigurado me descrevam: 
Estou brilhando como o Filho, 
Estou brilhando como o Sol! 

 
7 – Ressurreição 

Chacra do Plexo Solar 
EU SOU a Chama da Ressurreição 

Que irradia em mim a pura Luz de Deus. 
Cada átomo estou agora elevando, 

Não há mais escuridão em mim. 
 

EU SOU a Luz da Presença de Deus, 
Vivo livre para sempre. 

A Chama da Vida eterna 
Ergue-se agora rumo à Vitória. 

 
8 – Ascensão 

Chacra da Base 
EU SOU a Luz da Ascensão, 
A Vitória fluindo livremente, 
Todo o Bem obtive enfim 
Para toda a eternidade. 

EU SOU Luz, não há mais fardos. 
Elevo-me na atmosfera; 

           Sobre todos derramo, com pleno Poder de Deus, 
Meu maravilhoso canto de louvor. 
Salve! EU SOU o Cristo vivente, 

O que ama eternamente 
Ascenso agora com o Poder Divino 
EU SOU um Sol resplandecente! 

 

 
II. O SEGUNDO RAIO  Chacra da Coroa 

ARCANJO JOFIEL E CRISTINA 
 

9-     EU SOU LUZ        por Kuthumi 
 

EU SOU Luz, Luz resplandecente, 
Luz radiante, Luz intensificada. 

Deus consome a minha escuridão, 
Transmutando-a em Luz. 

 
Hoje EU SOU um foco do Sol Central. 
Através de mim corre um rio de cristal, 

Uma fonte vivente de Luz 
Que não pode ser corrompida 

Por pensamentos e sentimentos humanos. 
EU SOU um posto avançado do Divino. 

A escuridão que se serviu de mim é consumida 
Pelo poderoso rio de Luz que EU SOU. 

 
EU SOU, EU SOU, EU SOU Luz. 
Eu vivo, eu vivo, eu vivo na Luz. 

EU SOU a mais completa dimensão da Luz. 
EU SOU  a mais pura intenção da Luz. 

EU SOU Luz, Luz, Luz 
Inundando o mundo onde quer que eu vá, 
Abençoando, fortalecendo e anunciando 

O propósito do reino dos céus. 
 
 

10. MEDITAÇÃO DO CHACRA DA COROA 
Ó Chama de Luz brilhante e dourada, 
Ó Chama maravilhosa de contemplar, 

Eu estou brilhando em cada célula do cérebro, 
Eu estou na sabedoria da Luz tudo adivinhando. 

Fonte incessante, de onde flui a iluminação flamenjante, 
EU SOU, EU SOU, EU SOU Iluminação 
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17. DECRETO DO FOGO VIOLETA E DO TUBO DE LUZ         
Por  Saint Germain 

 
  Óh minha Presença do EU SOU, tão 
constante e cheia de amor! Tu, que és a Luz de Deus no 
alto, cujo esplendor forma um círculo de fogo diante de mim 
para iluminar o meu caminho! 
  Fielmente apelo para Ti para que coloques 
agora mesmo em redor de mim um grande pilar de Luz da 
minha Divina e Poderosa Presença do EU SOU! Mantém-no 
intacto a cada instante, manifestando-se como uma cascata 
resplandecente da maravilhosa Luz de Deus, que nenhum 
elemento da natureza humana pode penetrar. Faz subir por 
este maravilhoso círculo elétrico de energia divina, uma 
onda impetuosa do fogo violeta da chama transmutadora da 
liberdade! 
  Que a sua energia, em contínua expansão e 
projetada para baixo – para o campo de força das minhas 
energias humanas – transforme por completo qualquer 
circunstância negativa na polaridade positiva do meu Grande 
Eu Divino! Que a magia da Sua misericórdia purifique tão 
profundamente o meu mundo pela Luz, que  todos aqueles a 
quem eu venha a contactar sejam abençoados com a  
fragrância de violetas do Coração de Deus, em memória do 
dia abençoado que começa a aparecer, em que toda a 
discórdia – causa, efeito, registro e lembrança – será 
transformada para sempre na  vitória da Luz e na paz do 
Ascenso Jesus Cristo. 
  Eu aceito agora conscientemente o pleno 
poder e manifestação deste fiat de Luz, e decreto que entre 
instantaneamente em ação através do livre arbítrio que Deus 
me concedeu, e do poder de acelerar sem limite esta 
sagrada libertação de ajuda  do Coração do próprio Deus, 
até todos os homens terem ascendido e serem livres na Luz 
que nunca, nunca, nunca falha! 

 
 
 
 

18. FOGO VIOLETA EU TE AMO!     70.01 
Por Saint Germain 

 
Em nome da Mãe Divina, Amém! 
Em nome da Amada, Poderosa e Triunfante Presença de Deus EU SOU 
em mim, e do meu Bem-Amado Cristo Pessoal, invoco os Amados Alfa e 
Ômega no coração de Deus no nosso Grande Sol Central, os Amados 
Hélios e Vesta, Sanat Kumara e a Mestra Vênus, Omri-Tas, os 144.000 
sacerdotes e sacerdotisas do Fogo Sagrado do coração do Planeta 
Violeta; o Senhor Krishna, Kartikeya, os Sete Santos Kumaras, Deus 
Surya e Cuzco e a Poderosa Águia Azul de Sírius, o Amado Senhor 
Gautama Buda, Senhor Maitreya, Jesus Cristo e Mãe Maria através do 
coração de Padma Sambhava, dos Cinco Budas Diani, do Buda do Raio 
Rubi, das legiões do Raio Rubi e dos Mestres do Raio Rubi; os Sete 
Poderosos Elohim, os Sete Amados Arcanjos, os Sete Amados Chohans 
dos Raios; os Amados e Poderosos Arcturus e Vitória, Zadkiel e Santa 
Ametista, Saint Germain e Pórcia; a Amada Deusa da Liberdade, o Elohim 
Cyclopea, Pallas Athena, Mestra Nada, Grande Diretor Divino, Kuan Yin, 
Deusa da Misericórdia, Amadas Deusa da Luz, Rainha da Luz e Deusa da 
Pureza, Zaratustra, Melquisedeque, Amados Oromassis e Diana, Áries e 
Thor, Netuno e Luara, Virgo e Pelleur, Amado Lanello, todo Espírito da 
Grande Fraternidade Branca e a Mãe do Mundo, vida elemental – fogo, ar, 
água e terra! 
Em nome e pelo poder magnético da Presença de Deus que EU SOU e 
pelo poder magnético do fogo sagrado investido em mim, invoco a 
Poderosa Presença e todo o poder acumulado do vosso momentum de 
serviço à Luz de Deus que nunca falha e ordeno que seja dirigida para as 
seguintes condições: (Mencione aqui todos os problemas que lhe afligem e 
à sua família e entes queridos, incluindo problemas físicos e psicológicos, 
maus hábitos e vícios. Mencione problemas mundiais, incluindo carma 
planetário negativo e a poluição física e astral que sobrecarrega a vida 
elemental e afeta o ecossistema planetário) 
Multiplicai! Multiplicai! Multiplicai! Os nossos decretos de Chama Violeta 
pelo poder do gigantesco reservatório de Chama Violeta formado por um 
mar de luz pulsante depositada pelo Amado Omri-Tas no coração da terra! 
Pelo Poder da Cruz de Malta de Saint Germain, fazei brilhar a vossa luz 
resplandecente de dez mil sóis de Chama Violeta por toda a Terra e os 
seus povos, e transmutai tudo o que não é da Luz, na flamejante perfeição 
vitoriosa em Deus, toda gloriosa na Luz de Jesus Cristo. 
Em Teu nome, ó Deus, eu decreto: 
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Fogo Violeta, Eu Te Amo! 
Vem o justo desejo reforçar. 
Chama da Misericórdia cobre-me,  
Para o erro e a culpa eliminar 
 
Resplandece em mim agora! (3x) 

 
Refrão: Vem, fogo violeta! 
  A minha forma desce! 
  Tua santa pureza, 
  Êxtase cósmico trás, 
  Faz-me como Tu, 
  Adorna meu ser agora! 
 
2 Meus membros harmoniza, 

Meu corpo enche de Luz, 
Minha imagem perfeita modela, 
A beleza me seduz! 

 
Penetra tudo! (3x) 

  
3 Em doce chuva estival, 

Gotas de Misericórdia a cair, 
Minha dor interna dissolvem, 
Vem toda dureza fundir! 
 
Pelo nome EU SOU! (3x) 

 
4 Aniquila meu ego humano, 

Hábitos muito antigos: 
Meus fardos abandono, 
Meus medos abolidos! 
 
Aceita-me agora! (3x) 

  
 
 
 
 

5 Pela hóstia consagrada 
Essência do Cristo corre em mim, 
Teu corpo e Teu sangue 
Transformam-me; EU SOU livre! 
 
Subordina-me agora! (3x) 

 
6 No teu poderoso cadinho 

Em alquimia sagrada, 
Minha alma transmuta-se agora, 
Somente a ti desejando! 
 
Cristaliza aqui! (3x) 

 
7 EU SOU do meu Cristo cativo, 

Pelo Seu amor inflamado, 
Minha alma para sempre unida 
Com a Presença de Deus no Alto. 
 
Flui para mim! (3x) 

 
8 Imponente Paz do Buda, 

Vem minha alma toda abraçar, 
Consciência que se expande 
Para a meta mais alta alcançar. 
 
Manifesta-Te aqui! (3x) 

 
E com toda a Fé eu  aceito conscientemente que isto se 
manifeste! Que se manifeste! Que se manifeste! (3x) Aqui e 
agora, com pleno poder eternamente mantido, 
onipotentemente ativo, em contínua expansão e abrangendo 
o mundo inteiro, até que todos tenham ascendido totalmente 
na Luz e sejam livres. 
Amado EU SOU! Amado EU SOU! Amado EU SOU! 
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Saint Germain Dedica  
19. A CHAMA VIOLETA É... 

Aos chelas da América do Sul 
 

   Sopro de Deus em cada célula 
   EU SOU A CHAMA VIOLETA 
   Fazendo pulsar o tempo cósmico 
   EU SOU A CHAMA VIOLETA 

 Energizando mente e coração 
   EU SOU A CHAMA VIOLETA 
   Sustentando agora a criação de Deus 
   EU SOU A CHAMA VIOLETA 

 
Com Todo Amor 
Com Todo Amor 
Com Todo Amor 
 

Brilhando numa gruta de cristal 
EU SOU A CHAMA VIOLETA 
Buscando toda dor oculta 
EU SOU A CHAMA VIOLETA 
Consumindo a causa e o núcleo do medo 
EU SOU A CHAMA VIOLETA 
Revelando agora o nome interior 
EU SOU A CHAMA VIOLETA 

 
Com Toda Paz 
Com Toda Paz 
Com Toda Paz 
 

Resplandecendo como um relâmpago 
EU SOU A CHAMA VIOLETA 
Que se estende através das galáxias 
EU SOU A CHAMA VIOLETA 
Conectando agora a Alma e o Espírito 
EU SOU A CHAMA VIOLETA 
Elevando-vos às alturas cósmicas 
EU SOU A CHAMA VIOLETA 

 
Com Todo Poder 
Com Todo Poder 
Com Todo Poder 

20. LIBERTEM OS ELEMENTAIS  
 

Em nome e pelo poder da amada e triunfante Presença de 
Deus, EU SOU em mim, e pelo poder do meu amado Santo 
Cristo Pessoal, do Santo Cristo Pessoal de todos os homens, 
de todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca, da Mãe do 
Mundo e da vida elemental dos reinos do fogo, do ar da água 
e da terra! 
Eu apelo para o coração dos amados Hélios e Vesta, do 
amado Maha Chohan, e para a chama do consolo cósmico do 
Grande Sol Central; para os amados Virgo e Pelleur, os 
amados Áries e Thor, os amados Oromassis e Diana, os 
amados Netuno e Luara, os sete poderosos Elohim, os sete 
amados Arcanjos e os sete amados Chohans dos raios; para 
o amado Arcanjo Zadkiel, o amado Saint Germain, o amado e 
poderoso Arcturo e as suas legiões de anjos da chama violeta 
para que respondam a este nosso apelo infinitamente, 
presentemente e para sempre em prol dos queridos 
elementais da terra, do ar, do fogo e da água. 
 
  Selai, selai, selai num brilhante ovóide 
  Da pura luz de fogo violeta 
  Todo elemental, para que sejam libertados 
  Da discórdia humana neste instante 

1. Amado EU SOU (3x) 
2. Por ordem de Cristo (3x) 
3. Pelo raio azul de Deus (3x) 
4. Pelo raio violeta de Deus (3x) 
5. Pelo raio do amor de Deus (3x) 
6. Pelo poder de Hércules (3x) 
7. Pela Luz de Jesus (3x) 
8. Pela espada de São Miguel (3x) 
9. Está feito hoje, está feito para sempre, está 

feito como Deus quer. 
 
E com toda a Fé... 
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21. DECRETO PARA A MISERICÓRDIA NO MUNDO   
 

Ó minha tão amada e Poderosa  Presença do EU SOU, meu 
Santo Cristo Pessoal de todos os homens, eu chamo-vos 
agora e à amada Kuan Yin, Deusa da Misericórdia, Amado 
Saint Germain, Senhor Morya El, Jesus, Maria a Mãe, o 
Grande Diretor Divino, o nosso amado Gautama, Senhor do 
Mundo, o amado Lanello, todo espírito da Grande 
Fraternidade Branca, a Mãe do Mundo e a vida elemental – 
fogo, ar, água e terra! 
 Inundai, inundai, inundai o mundo pelo poder do três-
vezes-três e pelo poder do fogo sagrado com quantidade 
suficiente da qualidade cósmica da Misericórdia vinda do 
coração de Deus no Grande Sol Central e do Coração dos 
amados Hélios e Vesta no nosso querido Sol para saturar a 
Terra e todos os que nela vivem, incluindo o meu próprio ser, 
com mais Misericórdia do que jamais possamos precisar até 
todos estarem completamente ascensos e livres! 
 Que esta Misericórdia seja ampliada sem limite, 
alargando o seu serviço de forma a libertar todos do poder de 
qualquer substância, pensamento ou manifestação 
desobediente, transmutando toda a vida – humana, elemental, 
e anjos cativos – transformando tudo no poder iluminado e 
invencível da Vitória Crística sobre todas as situações 
negativas, que automaticamente eleva todos os homens até 
sua condição divina e a vitória total da Ascensão! 
 Derretei, dissolvei e transmutai diariamente todo o ódio 
e as criações odiosas, incluindo toda a discórdia humana 
acumulada sobre as grandes cidades do mundo! Mitigai os 
efeitos do carma coletivo e restringi a sua ação através da 
sabedoria e misericórdia cósmicas em perfeito equilíbrio 
divino como uma vitória triunfante para todos aqueles cujos 
corações anseiam pela Vitória e que reconhecem o poder da 
sua Presença para mantê-los sem limite até todo mundo ter 
alcançado a Vitória Divina, e iluminado, ter ascendido 
eternamente livre na Luz. (3x) 

22. EU SOU A CHAMA VIOLETA   
 

Em nome da amada, poderosa e triunfante Presença de Deus, 
EU SOU em mim, e do meu Santo Cristo Pessoal, eu invoco 
os amados Alfa e Ômega no Coração de Deus, no Grande Sol 
Central, o amado Saint Germain, amada Pórcia, amado 
Arcanjo Zadkiel, a amada Santa Ametista, os amados e 
poderosos Arcturus e Vitória, a amada Mãe Maria, o amado 
Jesus, o amado Omri-Tas, governante do planeta violeta, o 
amado Grande Conselho do Carma, o amado Lanello, todo o 
Espírito da Grande Fraternidade Branca, a Mãe do Mundo e a 
vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, 
para que expandam a chama violeta no meu coração, 
purifiquem os meus quatro corpos inferiores, transmutem toda 
a energia impropriamente qualificada que em qualquer 
ocasião eu tenha imposto à vida, e inundem a Terra, os 
elementais e a humanidade inteira com os raios curadores da 
misericórdia, em resposta a este chamado, infinitamente, hoje 
e para sempre: 
 
 EU SOU a Chama Violeta atuando agora em mim 
 EU SOU a Chama Violeta só me submeto à Luz. 
 EU SOU a Chama Violeta de magnífico Poder Cósmico 
 EU SOU a Luz de Deus brilhando a toda hora 
 EU SOU a Chama Violeta radiante como o Sol 
 EU SOU o Sagrado Poder de Deus 
    Que a todos vai libertando 
 
E com toda a Fé... 
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23. RADIANTE ESPIRAL DE CHAMA VIOLETA  
 
Em nome da amada Poderosa e Triunfante Presença 
de Deus EU SOU em mim, do meu amado Santo Cristo 
Pessoal, do amado Lanello, de todo o Espírito da 
Grande Fraternidade Branca, da Mãe do Mundo e da 
vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da 
terra, eu decreto: 
 
  Radiante espiral de Chama Violeta, 
  Desce e arde agora em mim! 
  Radiante espiral de Chama Violeta, 
  Liberta, liberta, liberta! 
 
  Radiante Chama Violeta vem, 
  Que a tua Luz aumente e brilhe em mim! 
  Radiante Chama Violeta vem, 
  A todos revelar o Poder de Deus! 
  Radiante Chama Violeta vem, 
  Desperta e liberta a Terra! 
 
  Resplendor da Chama Violeta, 
  Aumenta e brilha em mim! 
  Resplendor da Chama Violeta, 
  Aumenta, que todos possam ver! 
  Resplendor da Chama Violeta, 
  Vanguarda da clemência cria aqui! 
  Resplendor da Chama Violeta, 
  Vem todo o medo transmutar! 
 
E com toda a Fé... 
 
 
 
 
 

24. CHAMA VIOLETA DO CORAÇÃO DE DEUS 
 

 Chama Violeta do Coração de Deus, (3x) 
 Misericórdia expande em mim agora! (3x) 
 Chama Violeta do Coração de Deus, (3x) 
 Pelo Raio do Perdão todo mal transmuta! (3x) 
 Chama Violeta do Coração de Deus, (3x) 
 Em todos vem brilhar e ficar! (3x) 
 Chama Violeta do Coração de Deus, (3x) 
 Ó Chama da Mercê, domina sempre! (3x) 
 Chama Violeta do Coração de Deus, (3x) 
 Por ordem de Cristo percorre a Terra! (3x) 
 Chama Violeta do Coração de Deus, (3x) 
 Teu poder libertador reclamo! (3x) 
 
   Assume teu poder agora, 
   Perante a tua Luz me inclino; 
   Resplendor da tua Luz EU SOU, 
   Chama Violeta tão viva. 
   Por teu raio grato 
   Enviado todo dia, 
   Meu ser inunda todo 
   Até ficares só tu! 
 
E com toda Fé... 
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25. Ó CHAMA VIOLETA: VEM CHAMA VIOLETA! 
 
 Em nome da amada, poderosa e triunfante 
Presença de Deus EU SOU em mim, do meu bem 
amado Santo Cristo Pessoal, do amado Lanello, de 
todo Espírito da Grande Fraternidade Branca, da Mãe 
do Mundo e da vida elemental dos reinos do fogo, do 
ar, da água e da terra, eu decreto: 
 
  Ó Chama Violeta, vem Chama Violeta, 
  Fulgurar, fulgurar, fulgurar! 
  Ó Chama Violeta, vem Chama Violeta, 
  Elevar, elevar, elevar! 
 
(Repita a quadra entre cada uma das seguintes 
terminações) 
 

1. A Terra e os que nela vivem (3x) 
2. As crianças e os seus mestres (3x) 
3. As plantas e os elementais (3x) 
4. O ar, o mar e a terra (3x) 
5. Faz que todos compreendam (3x) 
6. A todos abençoa pela mão de Omri-Tas 

(3x) 
7. EU SOU, EU SOU, EU SOU a plenitude 

do plano de Deus, manifestada agora 
mesmo e para sempre (3x) 

 
E com toda Fé... 
 
 

 
 
 
 
 

26. Ó SAINT GERMAIN, ENVIA A CHAMA VIOLETA!  
 

 Amada, poderosa e triunfante Presença de Deus 
EU SOU em mim, chama imortal e autogerada de amor 
crístico no meu coração, Santo Cristo Pessoal de todos 
os homens, amado Mestre Ascenso Saint Germain, 
amada Maria, a Mãe, e amado Jesus, o Cristo, amado 
Maha Chohan, Arcanjo Zadkiel, Príncipe Oromassis e 
todos os grandes seres, poderes e atividades da Luz 
que servem à chama violeta da transmutação, amado 
Lanello, todo o Espírito da Grande Fraternidade 
Branca, a Mãe do Mundo e a vida elemental – do fogo, 
do ar, da água e da terra! 
 
 Em nome e pelo poder da Presença de Deus 
que EU SOU e pelo poder magnético do fogo sagrado 
de que fui investido, invoco a magnífica presença e o 
poder do vosso momentum acumulado de serviço à Luz 
de Deus que nunca falha, e ordeno que seja dirigido à 
minha consciência, ao meu ser e ao meu mundo, a 
todas as situações da minha vida, às atividades da 
Summit Lighthouse e a todas as atividades dos Mestres 
Ascensos, através de mundos sem fim. 
 
 Ó Deus, em Teu nome eu decreto: 

1. Ó Saint Germain, envia a Chama Violeta, 
Para o mais profundo do meu ser! 
Bendito Zadkiel Oromassis, 
Expandam e intensifiquem-na mais e 
mais! 

 
Refrão: 
 Flamejem e saturem neste instante, 
 Expandam e penetrem neste instante; 
 Libertem para ser a mente de Deus 
 Agora e para todo o sempre 
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2. Eu estou e permaneço na Chama 
Eu estou no centro da mão de Deus  
Estou repleto e vibro com tons violeta 
Todo o meus ser é saturado. 

  
3. EU SOU a Chama de Deus na minha 

alma, 
EU SOU a meta luminosa de Deus; 
EU SOU, EU SOU, o fogo sagrado, 
Sou inspirado pelo fluxo da alegria. 

 
4. A consciência de Deus em mim, 

Eleva-me ao Cristo que vejo 
Descendo agora em Chama Violeta, 
Vejo-o chegar para sempre reinar! 

 
5. Ó Jesus, envia a Tua Chama Violeta, 

Santifica a essência do meu ser; 
Em nome de Deus, abençoa Maria 
Expanda, intensifica cada vez mais! 

 
6. Ó Poderoso EU SOU, envia a Chama 

Violeta, 
Purifica o âmago do meu ser; 
Maha Chohan, ó Santo Ser 
Expande, expande o lindo Sol de Deus! 

 
Coda:* Ele dá-me a sua mão e diz, 
 Amo a tua alma a cada dia 
 Oh, eleva-te comigo pelos ares 

Onde floresce plenamente a liberdade; 
Enquanto a Chama Violeta estiver acesa 
Sei que contigo ascenderei! 

 
• Para ser feita no final do decreto 

 

E com toda a Fé... 

27. A LEI DO PERDÃO 
 

Amada, poderosa e vitoriosa Presença de Deus EU SOU em mim, 
amado Santo Cristo Pessoal, amado Pai Celeste, amado Grande 
Conselho do Carma, amada Kuan Yin, Deusa da Misericórdia, 
amado Lanello, todo Espírito da Grande Fraternidade Branca, a 
Mãe do Mundo e a vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da 
água e da terra! 
Em nome da Presença de Deus que EU SOU e pelo seu poder, 
pelo poder magnético do fogo sagrado que me foi confiado, invoco 
a Lei do Perdão e a Chama Violeta da Transmutação para que 
consumam todas as transgressões da Vossa Lei e todas as 
violações das Vossas sagradas alianças. 
Restabelecei a mente de Cristo em mim; perdoai os meus erros e 
injustiças; fazei com que obedeça à Vossa Lei e permiti que sempre 
caminhe humildemente convosco. 
Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, decreto por 
todos a quem prejudiquei e por todos os que me prejudicaram: 

 
  Fogo Violeta * envolve-nos! (3x) 
  Fogo Violeta, ampara-nos! (3x) 
  Fogo Violeta, liberta-nos! (3x) 
 

EU SOU, EU SOU, EU SOU, envolvido por um pilar de Chama 
Violeta *! 
EU SOU, EU SOU, EU SOU, a abundância de puro Amor pelo 
nome de Deus! 
EU SOU, EU SOU, EU SOU, íntegro graças ao Teu belo modelo de 
perfeição! 
EU SOU, EU SOU, EU SOU, a radiante chama do Amor de Deus  
Descendo suavemente pelo ar. 

     
Desce sobre nós! (3x) Flameja em nós! (3x) Inunda-nos! (3x) 

 
E com toda Fé... 
 
*A expressão “Fogo Violeta” pode ser substituída por 
“Chama da Misericórdia” e “Chama Púrpura”. 
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28. VIOLETA PÚRPURA ROSA  
(Use um dos preâmbulos de Chama Violeta) 

  
1. Chama Violeta, por mim passa 

De centro rosado, mantém-me livre. 
Amor como flor vai desabrochando, 
Saber em ação Poder Divino 
liberta! 

 
               Refrão: Violeta, púrpura, rosa 
   Vem brilhar, que eu pensar possa: 
   Deus está em mim – EU SOU Livre 
   Agora e para todo o sempre! 
 
   Violeta, púrpura, rosa 
   Vem me ajudar a beber agora 
   Tom elétrico, que teus raios lança 
   Em tudo o que penso, vejo e faço! 
 

2. Chama Violeta, ergue-te e cura, 
De centro rosado meu ser vem 
selar, 
O Amor flui, aumenta, conhece, 
Saber em ação Deus nos confere! 

   
3. Chama Violeta, hoje domina, 

De centro rosado teu raio projeta. 
Poder do Amor selando, o Real 
revelando 
Saber em ação é o Deus que eu 
sinto! 
 
 
 
 
 

29. ARCTURUS, ABENÇOADO SER DE LUZ  
 
Amada, poderosa e vitoriosa Presença de Deus EU SOU em mim – tu 
imortal chama autogerada do amor de Cristo que arde no meu coração! – 
Santo Cristo Pessoal de todos os homens, amados e poderosos Elohim 
Arcturus e Vitória, todos os grandes seres, poderes e atividades da Luz ao 
serviço da Chama Violeta, amado Lanello, todo Espírito da Grande 
Fraternidade Branca, a Mãe do Mundo e a vida elemental dos reinos do 
Fogo, do ar, da água e da terra! 
Em nome da Presença de Deus que EU SOU e pelo Seu poder magnético, 
pelo poder magnético do fogo sagrado que me foi confiado, invoco a 
poderosa presença e o poder do vosso momentum acumulado como 
servidores da Luz de Deus que nunca falha, e ordeno que passe através  
de todos os homens, dos elementais e das hostes angélicas que servem 
as evoluções da Terra. 
Que a vossa deslumbrante Luz de mil sóis resplandeça por toda a Terra, 
transmutando tudo o que não é da Luz em vitória divina, na Luz gloriosa 
da flamenjante perfeição de Jesus Cristo. 
Em Teu nome, ó Deus, eu decreto: 

1. Arcturus, ser resplandecente, 
Inunda o nosso mundo de Luz; 
Cria em toda a parte perfeição, 
Escuta a nossa sincera oração! 

 Refrão: 
  Satura-nos de Chama Violeta, 
  Satura, satura em nome de Deus! 
  Em todos ancora com firmeza 
  A Luz cósmica da pureza. 
 

2. Ó Arcturus, sagrado Elohim, 
Derrama em nós a tua Luz; 
Enche nossa alma com amor 
Do teu retiro no Alto. 

 
3. Arcturus, Senhor da Chama Violeta, 

Da desgraça nos protege; 
No fluxo cósmico vem nos guardar 
O Senho de amor de Deus ampliar. 

 
4. Amado Arcturus, SENHOR poderoso, 

Com Teu resplendor estelar, 
Vem encher-nos de Luz cósmica 
Até vós nos elevar! 
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30.GRANDE LUZ CÓSMICA , VEM RESPLANDECER AQUI!  
 
 Grande Luz Cósmica, vem resplandecer aqui! Hostes 
angélicas, vinde e fazei resplandecer os vossos poderosos raios de 
Luz através deste vosso povo! 
 
 Anjos de Saint Germain e El Morya, vinde e fazei 
resplandecer a vontade de Deus e o poder da transmutação, no 
nome sagrado da Liberdade, através deste lugar e no mundo da 
forma, até que todos na Terra sintam uma grande libertação da 
pressão da substância conhecida como o pecado e discórdia 
humana dos seus mundos! 
Apagai, apagai e apagai a lembrança – causa, efeito e poder – 
destas situações dos seus seres, e que entrem no novo mundo com 
um registro limpo, purificados pelo poder da Chama Violeta esta 
noite! 
 
 Oh, Chama Violeta! Oh, Chama Violeta Oh, Chama Violeta! 

Em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus! 
Oh, Chama Violeta! Oh, Chama Violeta! Oh, Chama Violeta! 
Inunda o mundo! Inunda o mundo! Inunda o mundo! 
Pelo nome EU SOU, pelo nome EU SOU, pelo nome EU 

SOU! 
 
Que a Paz, Paz, e Paz seja espalhada pela Terra afora! 
Que o Oriente expresse Paz, 
Que o Ocidente expresse Paz, 
Que a Paz venha do Oriente e siga para o Ocidente, 
Venha do Norte e siga para o Sul, 
 
E envolva o mundo inteiro! 
Que os mantos envolventes da Terra 
Estejam no seu lugar para enaltecer o Senhor 
Neste dia, nesta hora e nesta noite. 
Que o mundo permaneça numa aura de Paz Divina! 
 
 
 

31. A CHAMA VIVA DA LIBERDADE CÓSMICA  -  
 
 Em nome da amada, poderosa e vitoriosa Presença 

de Deus  EU SOU em mim, do meu amado Santo Cristo Pessoal, 
do amado Príncipe Oromassis e Diana, Áries e Thor, Netuno e 
Luara, Virgo e Pelleur, amado Omri-Tas, amado Saint Germain e 
Pórcia, Deusa da Liberdade, Poderoso Arcturus  e Vitória, amado 
Zadikiel e Santa Ametista, amado Grande Diretor Divino, amada 
Mãe Maria, Jesus e Magda, Senhor Maitreya, amado Gautama 
Buda, Kuan Yin, Sanat Kumara e os sete santos Kumaras, Arcanjos 
e Elohim de Deus, amado Lanello, todo o Espírito da Grande 
Fraternidade Branca e a Mãe do Mundo, vida elemental do fogo, do 
ar e da água e da terra! Eu decreto: 

 
Eu sou a Chama Imortal da Liberdade Cósmica! 
Exijo que todas as minhas energias que se 
concentram no exterior se submetam à grande 
Chama Divina do meu coração! 
Exijo um controle divino eficaz sobre 
todas as circunstâncias exteriores! 
Exijo que tudo o que não for uma expressão da Luz 
seja transmutado e transformado, e que eu me converta na  
plenitude daquilo que já sou! 
Porque EU SOU a absoluta perfeição de Deus! 
EU SOU a Chama Viva da Liberdade Cósmica! 
EU SOU a alegria radiante de Deus que atravessa os meus 
quatro corpos inferiores e desce do coração da minha 
Presença para dar-me agora a Liberdade! 
EU SOU o Poder regenerador do Espírito de luz e  
fogo que eleva até a vitória da minha ascensão e  
que é o momentum acumulado da vitória dos santos e  
seres ascensos de todas as eras, fazendo-me 
ascender e retornar ao coração de Deus e a sua 
consciência imortal. Assim, ajuda-me ó Deus! 
 
E com toda a Fé... 
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32. MAIS FOGO VIOLETA  
 Presença de Deus EU SOU em mim 
 Escuta, agora, o que eu decreto: 
 Derrama as bênçãos que agora invoco 
 Sobre o Santo Cristo de cada um. 
 
 Que o Fogo Violeta da Liberdade 
 Pelo mundo avance a todos curando 
 Que sature a Terra e os povos também 
 Com resplendor crístico cada vez maior. 
 
 EU SOU esta ação de Deus no alto 
 Mantida pela mão do Amor dos Céus, 
 Transmutando as causas da discórdia aqui, 
 Extraindo o núcleo, derrotando o medo. 
 
 EU SOU, EU SOU, EU SOU 
 O poder do Amor da Liberdade 
 Que ergue a Terra inteira aos céus. 
 O Fogo Violeta, radiante agora, 
 Em vívida beleza é a Luz de Deus 
 Que neste instante e para sempre 
 Dá ao mundo, ao meu ser e a toda a vida 

Liberdade eterna na Perfeição do Mestre 
Ascenso! 

Onipotente EU SOU! (3x) 
 
E com toda a Fé... 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. A CHAMA VIVA DA LIBERDADE CÓSMICA  
 
Em nome da amada, poderosa e triunfante Presença de Deus EU 
SOU em mim, do meu amado Santo Cristo Pessoal, dos amados 
Príncipes Oromassis e Diana, do amado Lanello, de todo o Espírito 
da Grande Fraternidade Branca, da Mãe do Mundo e dos 
elementais dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, eu 
decreto: 
 
EU SOU a chama imortal da liberdade cósmica! 
 
Eu exijo que todas as minhas energias concentradas no exterior se 
     submetam à Grande Chama Divina que arde no meu coração! 
 
Eu exijo que seja exercido um controle divino eficaz sobre todas as  
     circunstâncias exteriores! 
 
Eu exijo que tudo o que não for uma expressão de Luz seja 
     transmutado e transformado, e que eu me converta na plenitude 
     daquilo que já sou, porque 
 
EU SOU a absoluta perfeição de Deus! 
 
EU SOU a chama viva da liberdade cósmica! 
 
EU SOU a alegria radiante de Deus que atravessa os meus quatro 
      corpos inferiores e desce do coração da minha Presença para  
      dar-me agora a minha liberdade! 
 
EU SOU o poder regenerador do Espírito de Luz e Fogo que me  
      eleva  até a vitória da minha Ascensão, e que é o poder 
      acumulado da vitória dos santos e seres ascensos de todas as  
      eras, fazendo-me ascender e retornar ao Coração de Deus na 
      Sua consciência imortal. Assim, ajuda-me, ó Deus! 
 

E com toda a Fé... 
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34. DECRETO PARA A GRANDE LUZ CÓSMICA  
 

  Amada e Gloriosa Presença do EU SOU, 
  Amado Pai Supremo: 
 
  Que a Luz da Iluminação Cósmica, 
  A Luz do Fogo Violeta do Amor da Liberdade, 
  A Grande Luz Cósmica 
  sejam derramadas de fontes cósmicas 
  como o poder de um milhão de Cataratas do Niágara 
  descendo ininterruptamente  
  para permear a atmosfera da Terra, 
  erradicar todas as entidades, 
  todo maya, glamour e carma, 
  e substituir tudo isso 
  pela Grande Luz Cósmica! 
  E trazer a grande era de ouro 
  de Saint Germain 
  com um grandioso impulso 
  que varra do registro da memória  
  da vida num instante 
  tudo o que nunca deveria Ter existido! (12x ou 33x) 
 

(Recite a seção seguinte uma vez) 
 

Amada e Gloriosa Presença do EU SOU, 
Amado Pai Supremo, 
Amado e Poderoso Vitória, amada Deusa da 

Liberdade, 
e amada Deusa da Luz, 
Amados Hélios e Vesta, 
Amados Alfa e Ômega: 
 
EU SOU, EU SOU, EU SOU a autoridade 
EU SOU, EU SOU, EU SOU a Grande Luz Cósmica 
para a Terra e todos que nela Vivem 
aqui, agora, e para sempre! (12x) 
 
Amado EU SOU! Amado EU SOU! Amado EU SOU! 

35. MAGNÍFICA LUZ CÓSMICA  
  Por Saint Germain 

 
  Magnífica Luz Cósmica! 
  Presença radiante do meu EU SOU, 
  Proclama a Liberdade em toda parte –  

Com Ordem e Controle de Deus 
A tudo venho curar! 
 
Magnífica Luz Cósmica! 
As horas da noite vem deter, 
Proclama a Liberdade em toda a parte. –  
Com justiça d Serviço leal 
Eu venho Ter contigo, ó Deus! 
 
Magnífica Luz Cósmica! 
EU SOU o invicto poder da lei, 
Proclama a Liberdade em toda parte. –  
Boa vontade enaltecendo, 
EU SOU a Liberdade que ainda vive! 
 
Magnífica Luz Cósmica! 
Corrige agora todo o erro, 
Proclama a Liberdade em toda a parte –  
Vitória do Amor é para todos, 
EU SOU o Saber que todos terão! 
 
EU SOU a santa Luz da Liberdade, 
A esperança nunca perco! 
EU SOU a santa Luz da Liberdade, 
Para sempre partilhada! 
Liberdade! Liberdade! Liberdade! 
Aumenta! Aumenta! Aumenta! 
EU SOU! EU SOU! EU SOU! 
Para sempre EU SOU a Liberdade! 

 
 E com toda a Fé... 
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36. FALA A CHAMA DA LIBERDADE  
Por Saint Germain 

 
Fala a Chama da Liberdade – a chama da 

liberdade dentro de cada coração. A chama da 
liberdade diz a todos: Retirai-vos agora do meio deles, 
e sede um povo separado e escolhido, eleito de Deus – 
homens que fizeram a escolha correta, que resolveram 
tomar partido dos imortais. São estes que disseram, 
com firme determinação: 

Jamais desistirei 
Jamais recuarei 
Jamais me submeterei 
Conduzirei a Chama da Liberdade até a minha 

vitória 
Levarei esta chama com honra  
Sustentarei a glória da Vida na minha nação 
Sustentarei a glória da Vida no meu próprio ser 
Conquistarei a minha ascensão 
Repudiarei a todos os ídolos. 
Rejeitarei o ídolo do meu ser exterior 
Alcançarei a glória do meu Ser imaculado e 

Divinamente 
   Concebido manifestando-se em 

mim 
EU SOU a Liberdade e 
      Estou decidido a manifestar a Liberdade 
EU SOU a Chama da Liberdade e 
      Estou determinado a levá-la a todos 
EU SOU a Liberdade de Deus, 
      e Ele é verdadeiramente livre 
EU SOU libertado pelo Seu Poder, 
      e o Seu Poder é supremo 
Eu cumpro os propósitos do reino de Deus. 
 
E com toda Fé... 

37. O GRANDE CONSELHO DO CARMA  
 

Amada poderosa e vitoriosa Presença de Deus EU SOU em mim, meu 
amado Santo Cristo Pessoal, amado Santo Cristo Pessoal de todas as 
evoluções da Terra, amado Grande Conselho do Carma: amada Deusa da 
Liberdade, amado Grande Diretor Divino, amada Pórcia, Deusa da Justiça, 
amada Mestra Ascensa Nada, amada Pallas Athena, Deusa da Verdade, 
amada Kuan Yin, Deusa da Misericórdia, amado Cyclopea e amado 
Vairochana. 
Em vosso nome e em nome do amado Lanello, de todo o Espírito da 
Grande Fraternidade Branca, da Mãe do Mundo e da vida elemental do 
fogo, do ar, da água e da terra e através do poder magnético da imortal e 
vitoriosa chama trina da Verdade que arde no meu coração e no Coração 
de Deus no Grande Sol Central, eu decreto: 
 

1. Ó Conselho do Carma verdadeiro e justo 
Convosco mantende-me em sintonia! 
Ajudai a minha libertação agora 
Mostrai-me a Verdade e Sabedoria 

 
Refrão:   Ó Pórcia, Oportunidade 
     Em nome da Liberdade, 
     Dá a Direção Divina, 
     Às almas humanas, e compaixão; 
     Olho Onividente, revela a Verdade, 
     Enquanto o Amor de Nada puro e livre flui. 
 

2. Conselho do Carma, minha Luz expandi, 
Corrigi-me com Justiça 
Por misericórdia peço 
Guiai as almas dos homens! 
 
3. Conselho do Carma, a Verdade amamos, 
Pallas Athena, assiste os jovens, 
Mostra o caminho simples do Amor, 
  Que reine a Liberdade Divina! 
  
4. Ó Amado Conselho do Carma, 
Enviai vossa luz, resplendor solar, 
Transmiti a Divina Liberdade 
Pelo grande Amor de Nada! 
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5. Sagrada Verdade, querida Justiça, 
Equilibrai a chama da Vida, 
Abri os olhos, que todos vejam, 
Cyclopea instruindo os livres! 
 
6. Ó Grande Diretor Divino, 
Aperfeiçoador enviado por Deus, 
Que nosso amor à Liberdade 
Nos torne livres na eternidade! 
 
7. Seres brilhantes de Luz e Amor, 
De Justiça e Misericórdia, 
Que eu seja e veja como vós, 
Amando sempre a Divina Verdade! 

 
 E com toda Fé... 

 
38. LUZ  LIBERTA-ME! 

 
 

  Luz, liberta-me! Luz, liberta-me! Luz, 
liberta-me! 

  Luz comanda, Luz comanda, Luz 
comanda, comanda, comanda! 

  Luz exige, Luz exige, Luz exige, exige, 
exige! 

  Luz expande, Luz expande, Luz expande, 
expande, expande! 

  Luz EU SOU, Luz EU SOU, Luz EU SOU, 
EU SOU, EU SOU! 

  EU SOU um ser de Fogo Violeta, EU SOU 
a Pureza que Deus deseja. 

  
 E com toda Fé... 
 
 

 
 

39. MANTRAS PARA A PURIFICAÇÃO DOS 
CHACRAS 

 
EU SOU um ser de Fogo Violeta, 
EU SOU a pureza que Deus deseja! (3x) 
(repetir este mantra intercalando com cada chacra) 
 
Meu coração é um chacra de Fogo Violeta, 
meu coração é a pureza que Deus deseja! (3x) 
 
Meu chacra laríngeo é uma roda de Fogo Violeta, 
meu chacra laríngeo é a pureza que Deus deseja! (3x) 
 
Meu plexo solar é um sol de Fogo Violeta, 
meu plexo solar é a pureza q Deus deseja! (3x) 
 
Meu terceiro o lho  é um centro de Fogo Violeta, 
meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja! (3x) 
 
Meu chacra da alma é um centro de Fogo Violeta, 
meu chacra da alma é a pureza que Deus deseja! (3x) 
 
Meu chacra coronário é um lótus de Fogo Violeta, 
meu  chacra coronário é a pureza que Deus deseja! (3x) 
 
Meu chacra da base é uma fonte de Fogo Violeta, 
meu chacra da base é a pureza que Deus deseja! (3x) 
  
 E com toda Fé... 
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40. MANTRAS PARA A ERA DE AQUÁRIO 
 
 EU SOU um ser de Fogo Violeta, 
 EU SOU a pureza que Deus deseja! (3x) 
 (repita este mantra intercalando os mantras seguintes) 
 
 (nome de alguém) é um ser de Fogo Violeta, 
 (nome de alguém) é a pureza que Deus deseja! (3x) 
 
 Minha família é uma família de Fogo Violeta, 
 minha família é a família que Deus deseja! (3x) 
 
 Meu lar é um lar de Fogo Violeta, 
 meu lar é a pureza que Deus deseja! (3x) 
 
 Minha cidade é uma cidade de Fogo Violeta, 
 minha cidade é a pureza que Deus deseja! (3x) 
 (pode-se mencionar um nome específico de cidade que necessitar de 
ajuda imediata) 
 
 O Brasil é um país de Fogo Violeta, 
 o Brasil é a pureza que Deus deseja! (3x) 
 

A Terra é um planeta de Fogo Violeta, 
 a Terra é a pureza que Deus deseja! (3x) 
 
 E com toda Fé... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

41. O BÁLSAMO DE GILEADE  
 

   Ó Amor de Deus, imortal amor, 
   Envolve todos no teu raio; 
   Envia compaixão do alto 
   Para a todos hoje elevar 

Na plenitude do teu poder, 
Derrama os teus gloriosos raios 
Sobre a Terra e tudo o que nela existe, 
Onde a vida parece estar em trevas! 
Que a Luz de Deus fulgure 
Para Libertar os homens da dor; 
Eleva-os e envolve-os, ó Deus, 
No Teu poderoso nome, EU SOU! 
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42. INVOCAÇÃO AO AMADO OMRI-TAS PARA 
PEDIR A SUA DISPENSAÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO 

DOS DECRETOS DA CHAMA VIOLETA PELO 
PODER DO DEZ. 

 
Em nome da Amada, Poderosa e Vitoriosa Presença de Deus EU 
SOU em mim, em nome do Cristo, invoco que a chama violeta 
desça agora. 
 
Invoco especificamente os anjos chamados “tecedores” para 
retecerem e preencherem os buracos das nossas auras. Para nos 
ajudarem a tecer a túnica inconsútil, sem a qual não poderemos 
ascender a Deus nesta vida. 
 
Em nome do Cristo, invoco o mar de chama violeta! Que ele se erga 
como uma torrente irresistível de chama violeta, inundando a terra 
com o poder da transmutação, para transmutar a causa e o núcleo 
da guerra, e a própria Morte e do próprio Inferno. Faz retroceder 
todas as trevas e a causa e o núcleo da guerra com a maré do mar 
de chama violeta! 
 
Pelo poder dos nossos decretos, que ondas Poderosas de Luz 
lavem tudo que possa assediar esta civilização nesta década. 
 
Em nome do Amado Omri-Tas, invoco a chama violeta em prol de 
toda vida elemental. Que a chama violeta surja do mar de chama 
violeta no centro da terra para transmutar todos os seus sofrimentos 
e retirar deles as aflições de peso cármico da terra. 
 
Invoco o apoio total do Corpo Causal do Deus Harmonia e das 
muitas legiões que o acompanham, todas elas iniciadas da chama 
da harmonia divina, para restaurar o equilíbrio e a harmonia no 
reino elemental. 
Eu decreto: 

 
 
 
 

43. INVOCAÇÃO DA MÃE DA CHAMA  
O Selar das Energias 

 
Em nome de Jesus Cristo, apelamos 

para o coração de Deus-Pai/Mãe para que mantenha o fogo 
do fervor da Liberdade dentro dos nossos corações neste 
momento e a cada dia das nossas vidas, até vermos a 
Vitória da Luz manifestar-se em todas as células e átomos 
dos quatro corpos inferiores da Terra e dos que nela 
evoluem. Queira Deus que mantenhamos este fervor; possa 
ele se tornar a centelha de fogo que ilumina o mundo! Possa 
ele ser a tocha da Liberdade que nós passamos de mão em 
mão. 

Em nome da Mãe Divina, que este 
fervor continue ardendo! Que continue ardendo como uma 
confirmação e testemunho para Saint Germain de que temos 
iniciativa na Terra, de que somos responsáveis filhos e filhas 
da Liberdade, de que não precisamos ser tratados como 
crianças, nem mimados, nem empurrados e nem 
repreendidos dia após dia para que nos lembremos do 
nosso alto e sagrado chamado que é de levar a luz da vitória 
aos quatro cantos da Terra. 

Assim, amado Saint Germain, 
pedimos-te que acendas o fervor da Liberdade nos corações 
pelo mundo afora. E pedimos que a nossa Poderosa 
Presença do EU SOU e Corpo Causal mantenham esse fogo 
como uma fonte de Luz na qual possas mergulhar, para que 
possas dar esse fogo da Liberdade à humanidade. 

Sejamos por isso essa fonte da 
Liberdade pronta para Saint Germain - - nem sempre 
pedindo mas dando essa Luz da Liberdade ao nosso Mestre. 
Sejamos por isso esse testemunho que é a esperança, a fé 
e a caridade de todo o Espírito da Grande Fraternidade 
Branca na Terra. 

Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e 
do Espírito Santo, está terminado, está começado e nós 
cumpriremos o nosso destino ígneo! 
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028. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

029. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

030. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

031. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

032. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

033. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

034. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

035. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

036. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

037. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

038. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

039. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

040. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

041. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

042. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

043. AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS, O CRISTO  
P.01 

 


