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PONTE PARA A LIBERDADE

AS CIDADES DE LUZ DA
GRANDE FRATERNIDADE BRANCA

A instituição e a manutenção das Cidades de Luz conquanto algumas se 
encontrem ocultas aqui na Terra, a maioria localiza-se no reino etérico, sobre o 
planeta - foram organizadas pelos Senhores da Luz, os Quais dirigem a história da 
humanidade.

Palavras do Mestre EL MORYA

"Os poderosos Campos de Forças e os Focos de Luz existem desde tempos 
imemoriais. Os magnânimos e poderosos Dirigentes, dentro de sua máxima sabedoria, 
determinaram a diretriz dos acontecimentos históricos em função dos pontos de 
convergência para os Raios Cósmicos, conforme seus locais determinados, tanto na
atmosfera como no plano físico da Terra.
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Os planejamentos são válidos por um longo período de tempo e representam 

um equilíbrio perfeito e determinado dentro do qual as diversificadas forças possuem 
suas tarefas específicas para serem executadas com perfeição. São necessários um 
alto grau de capacidade e ampla visão para manter semelhante organização em 
pleno funcionamento.

Como conseqüência de seu Serviço Prestado, o discípulo tem grande 
possibilidade de obter um acelerado e contínuo progresso em sua vibração, ao 
participar desta ou daquela maneira na doutrinação e tarefa que lhe são conferidas 
no Reino Interno para serem externadas entre os filhos do homem."

Seguem alguns esclarecimentos sobre a finalidade da projeção de consciência.
Deixai a vossa consciência voejar... esta é uma bela maneira de viajar, porque o 

coração e a razão não estão presos à gravidade do corpo carnal. Quem abre sua 
consciência à descrição, à atividade e veracidade das Cidades de Luz encontra em 
seu próprio mundo interno os meios e caminhos para, a cada momento, pela 
vibração de seu pensamento, permanecer no hospitaleiro Lar do Mestre.

0 discípulo poderá então assimilar a força do poder, sabedoria, compreensão e 
todas as belezas e depois aplicar em seu próprio mundo cotidiano aquilo que 
aprendeu, deixando-se conduzir pelas mãos de seu Mestre, colaborando de forma 
ativa e inteligente.

Eis o porquê de precisarmos saber qual a esfera ou plano de consciência que 
devemos ultrapassar a fim de alcançar, por meio de exercícios adequados, aquilo que 
idealizamos e vivenciamos nos Reinos Internos, conforme o nosso aprendizado.

Aliás, alguns discípulos da Luz trazem consigo estas dádivas, porquanto 
certamente já as desenvolveram em vidas passadas, enquanto que outros precisam 
esforçar-se com muito denodo e persistência, perscrutando a Voz Interna.

Para escutar a suave Voz Interna tudo depende do grau que conseguimos 
sublimizar e refinar a nossa natureza inferior; pois somente quando a nossa consciência 
for receptível às vibrações dos mundos elevados - o Corpo Causal é que poderemos 
perceber e trazer conosco a recordação dos Reinos Internos.

Em primeiro lugar, nosso corpo físico deve ser mais leve e permeável, isto é: 
devemos controlar e harmonizar nosso hábito de viver, alimentos puros e sadios que
contribuam à leveza de um corpo físico mais sublimizado e purificados.

Quem se encontra no caminho espiritual sabe quão importante é evitar a 
ingestão de carne de qualquer animal, o álcool, a nicotina, etc. porque essas 
substâncias atuam grosseiramente, rechaçando vibrações mais sutis. O Homem Real, a 
alma imortal, que sempre viverá, gerou corpos, um após outro em várias encarnações 
- esse Homem somente poderá expressar-se ou fazer-se entendido tanto quanto os 
vossos corpos inferiores o permitirem.

Através de exercícios de meditação e concentração profundas podereis 
progredir consideravelmente, pois, sempre que projetardes a vossa consciência a 
qualquer parte, torna-se necessária à concentração.

Pensamentos fúteis, imagens desconexas dos acontecimentos mundiais que 
desordenadamente passam pela vossa mente, tudo que vem do exterior e vos 
impressiona e perturba, precisa ser desligado antes de vos tornardes aptos a receber 
uma visão dos mundos superiores. A confusão e o pensamento descontrolado do dia-
a-dia influenciam fortemente vosso trabalho tendo como conseqüência sonhos 
incoerentes e difusos. Eis porquê o trabalho do purificador Fogo Violeta é 
imprescindível.
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Para compreender melhor os acontecimentos da viagem em consciência 

precisamos observar os corpos inferiores e as suas respectivas funções. Todo discípulo 
deveria saber o que acontece quando ele deixa sua consciência voejar sem 
rumo.

O Corpo Etérico, ou corpo vital é o invólucro que repassa ao corpo físico a 
energia, a força e a vitalidade. Ele também é denominado de subconsciência e 
conserva a memória do passado. Devemos aprender a ser o senhor das recordações, 
não permitindo que elas predominem em nossa consciência. Porém, isto não quer 
dizer que devemos reprimi-las, ao contrário, cabe a nós - dentro de nossas 
possibilidades - transmutá-las com o purificador Fogo Violeta,

O Corpo Sentimental, ou astral, também deve ser sublimizado e beneficiado no 
decorrer de nossa evolução espiritual. Com isso, ele se torna mais sensitivo aos impulsos 
bem mais refinados de nosso Ser Real. Quanto mais eliminarmos as substâncias 
grosseiras que foram acumuladas pela cobiça, pelos desejos abjetos (baixos, vis) tanto 
mais purificaremos este invólucro; e se acrescentarmos o hábito de cultivar idéias e 
sentimentos nobres e altruísticos e promovermos o desenvolvimento da faculdade de 
amar, mais facilmente poderemos captar, em consciência, os acontecimentos dos 
Reinos Internos e transpassá-los à consciência cotidiana. Tudo depende de nossos 
sentimentos puros e sublimizados, aquilo que trazemos dos Reinos Internos. Durante o 
sono noturno, projeta-se de nosso corpo físico o corpo sentimental acompanhado 
pela nossa consciência. Tratando-se de pessoas de pouca ou nenhuma evolução 
espiritual, a consciência paira sobre o corpo físico enquanto que nas pessoas 
altamente evoluídas, ela (a consciência) está atenta e atua no mundo astral. De lá, 
trazemos as revelações como parte de um sonho ou visão, principalmente no instante 
de segundos na hora de despertar. Também é admissível trazermos alguma sabedoria 
que se instala na consciência externa.

O homem altamente evoluído consegue domínio total sobre esses corpos e 
penetra, com eles, conscientemente, no mundo astral mais baixo a fim de atuar 
naquela ambiente, levando auxílio a quem precisa sem que o sono interfira em sua 
consciência.

A esfera ou o plano do pensamento, ou mental, assim como o plano astral é 
composto de sete degraus, desde o mais baixo, de vibrações mais carregadas ou 
lentas até o mais elevado de vibrações mais sutis ou aceleradas, sendo que os últimos 
três degraus do corpo mental são chamados de plano mental superior - o Corpo 
Causal. Este é o plano da Idéia Divina - nosso verdadeiro Lar - ao qual retornamos 
inúmeras vezes, após cada encarnação e após termos atravessado as outras esferas. 
Nosso corpo do pensamento ou mental inferior nos une com a Mente Superior - o 
Corpo Causal. Esta união vem a ser a PONTE DE LUZ VIVENTE E CONSCIENTE. Todos que 
algum dia já passaram pela PONTE DE LUZ VIVENTE jamais perderão a CONSCIÊNCIA 
DO CORPO CAUSAL.

Nosso aparelho físico do pensamento, o cérebro, capta apenas uma 
pequeníssima parte daquilo que vem a ser o nosso verdadeiro Ser espiritual. 
Renomados pensadores, filósofos, gênios de vários campos de atividades conseguiram 
através de seu cérebro físico alcançar planos bastante elevados, trazendo consigo 
pensamentos e idéias criativas. Por este motivo, é importante que mantenhamos 
ordem em nossa estrutura corporal, sublimizando-a para que o nosso cérebro seja mais 
receptivo às vibrações sutis das esferas mais elevadas. Sabemos que no cérebro de 
um homem, apenas uma décima parte de sua capacidade é ativada e usada. Temos, 
portanto, noventa por cento de reserva que vale a pena incentivar.
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Os discípulos ainda não fazem uso de sua consciência total no Reino Interno -

os degraus de seus corpos inferiores não alcançam a Mente Superior, o Corpo Causal. 
Este alto estágio de evolução espiritual fica reservado aos dedicados Chelas e Mestres, 
altamente evoluídos, os quais recebem instruções individuais; pois o corpo mental 
necessita ser novamente vivificado e organizado para atuar de forma normal e 
espontânea sobre a esfera Mental Superior, antes que possa ser totalmente dominado.

Há necessidade de muitos exercícios e experiências sobre controle mental para 
reconhecer, aceitar e adaptar-se a tudo que acontece na esfera Mental Superior; 
para tanto é preciso percorrer através da PONTE DE LUZ VIVENTE (vertical), o caudal de 
energia do Cordão Prateado. Quando o Corpo Causal é animado, servindo como 
invólucro à consciência, abre-se, ao homem, a visão ampla de seu passado e, de 
modo idêntico, a visão para o futuro. Deste modo tem-se uma idéia dos 
acontecimentos do passado sobre a Terra, os quais estão registrados na "crônica 
acásica" que aos videntes possibilita uma visão espontânea.

Estes dois corpos, o mental e o causal, para vós, que sois pesquisadores 
principiantes e anelantes, ainda não estão facilmente ao vosso dispor; entretanto, no 
decorrer de vossa vida podereis mudar a maneira de viver, a fim de que este 
auspicioso momento seja alcançado brevemente. Para isto, agarrai-vos às instruções 
dos Mestres, eliminando tudo que vos prende às esferas baixas, dirigindo-vos à 
realidade do Bem Geral, lucificando a substância trevosa de vosso corpo para tornar-
se receptivo às aceleradas vibrações daquele Reino atravessando o caminho 
plenamente consciente.

É muito natural que estejamos trabalhando nestes corpos sutis de acordo com as 
suas respectivas esferas. Apenas não temos lembranças de nossa atuação, pois a 
vibração daqueles planos é tão acelerada a ponto de não ser possível captar as 
recordações em nossa estreita consciência cotidiana. Em prol de nosso trabalho não 
tem importância se sabemos ou não dessas altas esferas. Tudo isto já nos foi dito pelos 
Mestres. O importante para nós é, antes de tudo, vivenciar o conhecimento adquirido 
isto é: transmutar e sublimizar o caráter.

É também imprescindível, como já ficou dito, que disciplinemos nossas palavras 
e pensamentos, mantendo-os sob controle. Precisamos educar nosso modo de pensar 
e conscientemente afastar a mente dos acontecimentos de menor importância do 
mundo externo, dirigindo-a a ideais mais nobres, relevantes e altruísticos. Somente 
assim poderemos ter esperanças de entrar em contato com vibrações mais 
aceleradas, mantendo nossa consciência dentro de um estado de pureza, elevando-
nos às regiões mais elevadas espiritualmente.

Na realidade, que vem a ser, ou melhor, qual é a parte em nós que entra em 
atividade na chamada "consciência projetada”?

É simplesmente a nossa força de imaginação, digamos: uma viagem mental. 
Deixamos o nosso pensamento ou espírito voejar e com isto desenvolvemos tal 
faculdade que realmente leva a nossa consciência onde queremos estar. Isto 
também é válido para atingir as metas terráqueas. No início é apenas um devaneio, 
uma imaginação, para alcançar o nosso objetivo - eis aí a razão da descrição das 
Cidades de Luz iindividuais, conforme a sua característica - até que, um dia, a nossa 
consciência esteja tão disciplinada a ponto de trazer consigo as vivências e 
experiências de tais viagens dentro da consciência projetada.

À noite, antes de deitar, há necessidade de um preparo especial, vejamos: 
primeiramente apelamos ao nosso Anjo da Guarda ou ao nosso Padrinho Espiritual 
servindo no Templo da Luz que, durante o período de trinta dias está aberto, 
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irradiando sua energia específica, para que nos guiem às Cidades de Luz onde 
receberemos as nossas instruções.

Segue, então, o objetivo de nossa meta: com nossos olhos internos vemos a 
descrição do ambiente e dos átrios desses Templos e vemos, a nós próprios, como 
ouvintes, visualizamos perfeitamente as cores dos raios, irradiando a característica 
daqueles Templos.

Tentando perceber o que lá acontece e com estas imagens e pensamentos 
dirigidos - podemos ir dormir, contudo não sem ter feito um pedido especial e de 
máxima importância, qual seja: trazer conosco a nítida lembrança daquilo que 
vivenciamos. Podemos pedir auxílio à Mestra LETO que se oferece para ajudar-nos em 
nossa "consciência projetada".

Quando no decorrer dos doze ciclos anuais, um FOCO de LUZ está em 
funcionamento ou aberto, as Hostes Celestiais, conforme suas irradiações 
concentradas, preparam uma esfera de influência em expansão.

Somos amavelmente convidados pelos nossos anfitriões para participar da 
conferência elucidativa, doutrinando-nos no uso das Chamas estimuladoras.

"Levai as irradiações da Sagrada Chama aos vossos lares, aos amigos e 
circunvizinhança, à vossa cidade, ao vosso país, envolvendo toda Terra."

Um esclarecimento do Mestre EL MORYA.
Todas às vezes, após os trinta dias de permanência em um FOCO de LUZ em 

plena atividade, recebeis uma nova orientação, uma nova tarefa e esta é reforçada 
pelo poder da Força da Chama de vosso acumulado "Momentum", vórtice de energia 
qualificada e pouco a pouco, o vosso ser externo modifica-se e é beneficiado. É deste 
modo que a atividade das Cidades de Luz atua beneficamente em favor de vossa 
evolução espiritual.

Nós sugerimos não percais tempo em aproveitar esta possibilidade.

***

SHAMBALA

Esta Cidade de Luz situa-se no reino etérico sobre o deserto de Gobi. É a sede 
da Hierarquia Espiritual para o planeta Terra.

Hierofante: o Senhor GAUTAMA
Cores das chamas: rosa, ouro e azul.
Características: Equilíbrio e o Caminho do Meio
Música-chave: 6ª Sinfonia, opus 5 de Beethoven

"Largai tudo que ainda vos prende a desejos e pensamentos mundanos, purificai 
vossos corpos inferiores, antes de penetrardes neste recinto" - assim reza a mensagem!

Os discípulos da Luz estão cientes do grande significado destas palavras e da 
graça especial que irão receber em Shambala. O FOCO de LUZ situado no Reino 
Etérico, por cima do deserto de Gobi, na Ásia, é o mais poderoso e maravilhoso sobre 
o globo terrestre. Desde tempos remotos, reúne-se aqui a Hierarquia Espiritual. Seu 
regente é Lord GAUTAMA, o Senhor do Mundo.

Pessoas de todas as regiões do mundo dirigem-se, em seus corpos sutis, a 
Shambala, no final de cada ano, de acordo com o calendário cristão. Levam consigo 
a colheita anual, o acréscimo da substância de sua LUZ granjeada durante o decorrer 
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do último ano. Todos, um número ainda pequeno, são bem-vindos e ninguém tem 
privilégios; todos contribuem para aumentar a Chama de Shambala, que forma o 
inesgotável Elixir da Vida para o nosso planeta-lar. Qualquer vida na Terra é suprida 
pela Chama Rosa-Dourada-Azul. Discípulos que zelam pela energia de sua Luz não A 
esbanjam; na realidade, eles são a Causa do constante aumento da Luz sobre a Terra.

Plenos de esperança e reverência, deixamo-nos conduzir à mais santificada 
Cidade de Luz. Anjos e Seres Protetores nos mergulham na Luz Dourada, para adaptar-
nos à crescente vibração de freqüência mais elevada. Em nossa volta, observamos 
muitos discípulos da Luz também envoltos com o Manto de Luz Dourada. 
Automaticamente, nos conscientizamos de que todos nós estamos juntos e protegidos 
na Grande União com a Criação Divina. Cada Emanação de Vida forma uma célula 
no luminoso coração da Divindade.

Atravessamos a PONTE DE LUZ (vertical) que nos conduz ao Foco Sagrado; 
vemos uma cascata d'água furta-cor e a cintilante Flor de Lótus nas cores rosa-
dourada-azul.. Mais além, ergue-se a escadaria que nos leva ao Templo, uma 
primorosa obra arquitetônica. Assemelha-se a filigranas de mármore opalino claríssimo. 
Esta obra é construída pelas dádivas da Luz de inúmeros filhos e filhas de Deus.

Os portais se abrem - vivenciamos a beleza da visão interior desta Cidade-Luz e, 
constantemente, somos surpreendidos pela sua indescritível beleza. Comparando-a 
com as condições de nossa vida cotidiana, nossa circunvizinhança e circunstâncias 
que nos rodeiam no plano externo, sentimo-nos por demais humildes e insignificantes, 
ante essa grandiosidade e perfeição, jamais vistas nem sonhadas.

Contudo, estamos aprendendo, noite após noite, justamente no Templo de 
Shambala, o equilíbrio perfeito - o Caminho do Meio a respeito do qual GAUTAMA 
pregava, quando permaneceu sobre a Terra, como Buda - o Iluminado.

No Átrio da entrada de Shambala também vemos Sua estátua de ouro, 
cravejada de pedras preciosas, tendo no centro o símbolo sagrado de Lótus. Os 
incansáveis buscadores da Luz reconhecem, deste modo, o Foco de Luz da eterna 
Divindade que expande, constantemente, Seu brilho... tanto mais quanto o buscador 
se une com Sua Luz.

Na realidade, nenhum ser não-ascensionado penetrou nesse sacrossanto Foco 
de Luz de Shambala, onde o átomo permanente para este planeta está ancorado na 
Chama Trina. Esses seres não suportariam a intensa e fortíssima irradiação dessa LUZ. A 
freqüência vibratória, no ambiente de estudo, é rebaixada até um certo grau 
suportável pelos desejosos discípulos e a cada um é dada a oportunidade de calcular 
seu estado de evolução, para doutrinar seus corpos emocional e etérico.

Retornamos à vida cotidiana, sentindo o aumento da vibração da harmonia e 
serenidade. Gratos, expandimos ao nosso redor, aquilo que recebemos em Shambala, 
em prol do Bem a toda a humanidade.

Palavras do Senhor GAUTAMA:

Uma boa colheita anual de um agricultor não é avaliada pela quantidade, mas 
sim pela qualidade, crescimento e grau de amadurecimento.

O discípulo que anualmente apresenta sua colheita em Shambala precisa 
provar as mais variadas características do Bem praticado. Sua energia-luz - cujo 
crescimento em expansão somente pode ser observado e avaliado após o decorrer 
do ano - não é sempre da mesma qualidade; pois as diversificadas vibrações atestam 
mudanças marcantes. Estas não perdem seu valor se forem acrescentadas à colheita 
anual da Chama de Shambala, pois todo quinhão de energia-luz divinamente 
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qualificado, por pequeno que seja, é aceito prazerosamente, porque assim 
aumentais a Força e o Poder da Luz de Shambala.

A grandiosa e solene cerimônia de reverência e gratidão, que se realiza 
anualmente em Shambala, têm como finalidade convencer a todos os presentes da 
importância do trabalho espiritual realizado no decorrer de todo ano. E se a maioria 
dos discípulos que assiste ao Cerimonial em Shambala não traz consigo lembrança 
alguma, todavia o solene cerimonial deixou implantado o conhecimento em cada um, 
e a seara segue gerando, brotando, medrando para uma colheita (esforço) maior.

A Lei do Equilíbrio é muito eficaz para o crescimento de força e firmeza que o 
discípulo necessita a fim de peregrinar o caminho e assim poder galgar com toda 
segurança os próximos degraus de sua Divina Escada, sempre unido à Luz e ao Poder 
de Shambala a cujo Foco Flamejante permanece em sintonia por meio de sua Luz 
incorporada.

Amigos, zelem pelo aumento e expansão de vossa Luz e não A malbaratai. 
Deste modo, ano após ano, Ela se torna mais transparente, lucificando a aura do 
discípulo sincero.

***

O TEMPLO DA CONSOLAÇÃO
Sri Lanka (Ceilão)

Hierofante: O MAHA CHOHAN
Cores das chamas: rosa e ouro
Característica: Amor, Consolo e Paz
Música-chave: "At Dawning", de Cadman

O Templo da Consolação, do Bem-Amado MAHA CHOHAN, situa-se na Ilha Sri 
Lanka (atual Ceilão), ao sul da Índia, em meio de uma plantação de chá, oculto aos 
olhos curiosos de pessoas incrédulas. Deste aprazível local avistamos o mar onde o 
Oceano Índico forma a bacia de Bengala.

Na entrada do Átrio vemos, ornamentando, sete estampas expressivas da 
Santíssima Trindade. Cada estampa representa um degrau mais amplo no caminho 
que une o discípulo ao seu divino EU.

Santo AÉOLO, o predecessor desta Cidade de Luz, ocupou por um tempo 
prolongado o posto de MAHA CHOHAN. Seu sucessor nesta função é, atualmente, o 
Chohan que em tempos idos ocupava o cargo de Chohan do Terceiro Raio, PAULO, o 
Mestre Veneziano.

Desde longas eras é atraído e ancorado a este Foco de Luz o Raio do Consolo 
para este planeta. Cada um dos Sete Chohans, os dirigentes dos Sete Raios Cósmicos, 
estão subordinados ao MAHA CHOHAN, ou seja, o Grande Dirigente, e recebe sua 
parte da irradiação cósmica. Cabe a cada um dos Dirigentes vivificar e reforçar o 
Raio ao qual Ele serve.

Todos os Senhores dos Sete Raios reúnem-se no recinto deste Foco de Luz - o 
Templo de MAHA CHOHAN – para estudar e analisar, em conselho, a possibilidade de 
um auxílio mais intensivo à humanidade. Daqui é derramada, a toda parte, a 
abençoada e renovada irradiação do Espírito Santo para este planeta. O reino da 
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natureza também recebe a abençoada torrente de energia vitalizante a fim de 
realizar a sua complexa tarefa.

O MAHA CHOHAN espera dos discípulos sinceros que se prontifiquem a ser os 
"Guardiões de seus irmãos". Isto quer dizer que toda vibração desarmônica de outros 
homens projetada na aura dos discípulos deve ser imediatamente dissolvida e 
transmutada em amor, pelo Fogo Violeta. Assim evita-se que o corpo emocional do 
discípulo vacile e recaia em novas causas desarmônicas. Todavia requer mente 
atenta e muito amor impessoal - uma virtude que não é praticada.

Palavras de MAHA CHOHAN:

O perdão oriundo do Amor e da Sabedoria da Lei Divina é um meio eficaz para 
os discípulos anelantes liberarem a Força Interna. Somente quando o discípulo estiver 
em plena sintonia com seu semelhante poderá ser harmônico e pacífico - condições 
primordiais para ser saudável.

É uma sábia organização ou constituição da natureza, pois toda vida em 
evolução anela somente beleza e perfeição, e estas somente podem ser alcançadas 
se a Lei da Harmonia estiver presente.

O homem também precisa adaptar-se a esta Lei se ele quer conquistar a sua 
divina determinação. Ele deverá esforçar-se em gerar ordem e paz em seu próprio 
mundo. Somente então seus corpos inferiores (mental e emocional) estarão em 
harmonia entre si, e seu corpo físico reage ou comporta-se dentro de um agradável 
equilíbrio perfeito.

Este é um meio gratuito para restabelecer-se a saúde perdida. Examinai ou 
sondai se ainda há divergências entre vós e vosso próximo, as quais até agora não 
foram dissolvidas e transformadas em sentimento de amor; se ainda persistem maus 
pensamentos - então vos apressai a sublimizar tudo que ainda vos prende a 
pensamentos de inveja, ódio ou malícia de toda natureza. Usai o misericordioso Fogo 
Violeta que tanto liberta a vós como aquelas pessoas com as quais houve algum mal-
entendido.

Repito: o remédio mais eficaz é o AMOR que dilui todo ódio, todo problema 
insolúvel, pois o puro AMOR Divino é intensivo e imaculado.

***

O TEMPLO DA PROTEÇÃO E DA FORÇA
Encontra-se no reino etérico, sobre a Suíça.

Hierofante: Elohim HÉRCULES
Cor da chama: azul
Características: Força, Proteção e Poder.
Música-chave: 5ª Sinfonia de Beethoven

Todas as energias de outras Cidades e Focos de Luz convergem e projetam-se 
na cidade do poderoso HÉRCULES. Aqui as virtudes recebem uma força adicional, um 
impulso de energia para depois serem irradiadas em todas as direções, com a 
finalidade de completar a obra da criação.
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No centro do magnífico edifício de mármore branco, encontra-se o FOCO de 

Luz da Força e Proteção. Este recinto, onde reina uma poderosa irradiação de energia 
divinamente qualificada, não é acessível ou não pode ser visitado pelos discípulos 
devido a sua altíssima vibração.

Contudo, o discípulo ou os buscadores da Luz que desejarem receber os 
ensinamentos aqui, neste ambiente sagrado, perceberão o poder da força de 
HÉRCULES em seus corpos internos.

Como um dos maiores construtores de mundos, coube a Ele, juntamente com 
outros grandes Elohins da Criação, a construção de nosso sistema planetário. Os 
poderes destes majestosos Seres são incomensuráveis e amorosamente dedicados à 
humanidade.

Palavras do Elohim HÉRCULES:

Minha grande veneração à VIDA dirige-se à Luz de cada ser vivente, a mesma 
Luz que Nós, Mestres da Hierarquia, também emitimos. E tanto faz que Ela esteja 
encarcerada na matéria espessa, após a descida, semelhante a uma bruxuleante 
luzinha esquecida, como Ela se torne luminosa no ser humano à procura de sua 
determinação divina... A origem é a mesma.

Esta união que se processa no imo de todo gênero ou família humana forma, 
por meio do Amor Divino, uma fraternidade, um destino coletivo, mesmo que isto 
ainda não seja reconhecido amplamente. Portanto, podeis ver como é urgentemente 
necessário que toda pessoa seja reconhecida com os mesmos direitos, diferenciados 
apenas pelo seu grau de evolução.

Podeis calcular o efeito de semelhante reconhecimento acerca da fraternidade 
dos homens, o que, em curto espaço de tempo, traria a mudança à Terra, assim como 
se deu no caso da evolução adiantada de outro Sistema Solar!

Temos inúmeras possibilidades comparativas entre os discípulos e pedimos que 
eles também se convençam de que cada um, dentro de sua maneira de agir, tente 
chegar ao objetivo de uma fraternidade indissolúvel.

Boas oportunidades foram e são dadas, durante vossas visitas aos Santuários de 
Luz dos Mestres, para experimentardes e sentirdes quando e onde tais 
desenvolvimentos se processariam com mais brevidade. Aqui é ensinado aquilo que 
vós próprios podeis fazer e quais os passos que vosso caminho individual exige. Vossos 
Instrutores têm uma incumbência: reforçar, de forma possível, a vossa própria 
perseverança. Não mais haver entre os discípulos sinceros, que se apresentam para o 
trabalho da Fraternidade da Luz, qualquer indolência ou preguiça. Os Instrutores 
contam com vossa energia. Cada perda de tempo de vossa parte retarda o 
desenvolvimento espiritual de todos, em geral, e a vossa própria evolução.

Em Nosso Foco de Luz, também vos mantemos dentro do impulso necessário 
para estimular vossas forças internas.

Animai-vos e apresentai os problemas que houver aos nossos Instrutores. 
Compartilhados por Eles, tais problemas terão solução devida. Não importa se não 
trazeis qualquer recordação de vosso anterior encontro com o Instrutor: os 
apontamentos serão apresentados e vós ireis agir de acordo. Talvez vos admireis de ter 
dito isto ou aquilo no momento exato. Tudo isto faz parte de Nossa instrução.

Não existe qualquer êxito sem um trabalho perseverante e Nós sabemos quem é 
perseverante. Isto é válido para toda e qualquer atividade, principalmente no 
Caminho à Luz, onde peregrinais.

Em vossa contínua evolução espiritual, desejo-vos perseverança e ânimo.
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***

O TEMPLO DA VONTADE DIVINA
Darjeeling – Índia

Hierofante: Mestre EL MORYA
Cor da chama: azul-rei com raios cristalinos
Característica: Vontade Divina
Música-chave: Pomp and Circumstance, de Elgar

DARJEELING... Este nome desperta nos discípulos belas recordações da 
magnífica Cidade de Luz da qual se irradia, no mundo da forma, uma forte pressão da 
Vontade de Deus com o propósito de encontrar um eco que corresponda ao grau de 
evolução e compreensão em cada coração humano - recordação do amoroso 
Mestre EL MORYA, contudo austero e decidido em suas ações; de olhar firme, ao qual 
nada escapa e em cuja presença desmorona-se a omissão dos pecados. E que 
ninguém tente escondê-los, uma vez que os discípulos aqui se apresentam para 
aprender a reconhecer a Vontade Divina.

O poderoso Mestre que apresenta este Aspecto Divino, dentro da irradiação 
universal, exige do discípulo que O segue, lealdade, pureza e sinceridade em sua 
maneira de ser, pensar e atuar. Todos que desejam participar dos trabalhos deste 
FOCO de LUZ passam por uma prova de persistência e recebem em sua vida externa 
a instrução correspondente à sua purificação.

Se o discípulo realmente está disposto a dedicar toda sua vida ao Serviço 
Prestado à Luz e unir-se ao propósito da Hierarquia Espiritual, então ele precisa 
aprender, conforme a suprema instância de sua atividade, a reconhecer sempre a 
Vontade Divina.

A poderosa força que se encontra ancorada neste FOCO de LUZ torna-se cada 
vez mais perceptível à medida que nos aproximamos do centro.

A irradiação da Vontade Divina atua de forma altamente incentivadora; põe 
em movimento uma poderosa força motivadora e zela no sentido de desvanecer 
toda indolência e preguiça do discípulo, principalmente quando se encontra aqui 
como hóspede.

O magnânimo e poderoso Mestre EL MORYA recebe os representantes de 
regências de todos os países da Terra, que em seus corpos sutis são conduzidos a esta 
Cidade de Luz a fim de pedir conselhos e orientações que se ajustem às situações dos 
povos em geral. Tais conselhos afluirão às suas consciências físicas quando a 
determinada situação caótica se apresentar.

Por sua vez, o discípulo traz em sua lembrança apenas fragmento da instrução 
recebida e de forma inconsciente começa a externar, em sua vida terrena, a 
Vontade Divina.

O Mestre EL MORYA convida os discípulos, aqueles que oferecem sua vida e 
atividade em favor da Luz, para unirem-se, mais e mais, ao objetivo da Hierarquia 
Espiritual seguindo um caminho de disciplina dentro do trabalho e finalidade já 
previstos para a próxima Era cíclica, porquanto somente quando os homens seguirem 
fielmente a Lei Divina poderá estabelecer-se o Bem Comum sobre a Terra.

Palavras do Mestre EL MORYA:
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Vossa presença nos Reinos Internos permite-Nos um contato mais amplo do que 
seria possível em vosso mundo externo. Sede convictos de que tudo que aprendeis 
aqui fica registrado em vossa consciência, mesmo que o vosso cérebro físico não 
possa captar na íntegra, as instruções que recebeis aqui.

A acelerada vibração que percebeis neste recinto elevado rebaixa-se 
rapidamente quando regressais ao vosso corpo físico. E com isto se desvanece aquilo 
que vivenciastes. Todavia, tudo ficou gravado em vosso conhecimento interno, e se 
elevardes vossa vibração, todos os ensinamentos surgirão à tona de vosso cérebro.

Entretanto, o Nosso contato não se refere apenas aos discípulos que recebem 
instruções e tarefas que devem executar; dirigimos também Nossa palavra a cada um, 
em particular, que se encaminha a Nós. Portanto, vede como seria gratificante se 
pudésseis recordar-vos incontinenti dos ensinamentos pois, muita coisa em vossa vida 
externa seria simplificada. Para tanto é imprescindível uma pureza de propósito. Essas 
recordações estarão ao vosso dispor se vossos invólucros inferiores forem 
suficientemente clarificados, de modo que vossa consciência elevada possa penetrar 
e atuar em vosso ser externo. Instantaneamente compreendereis tudo que tanto 
aneláveis.

Portanto, permiti trabalharmos mutuamente na sublimização de vosso ser 
externo, possibilitando-vos a captar tudo que se passa no Reino Interno.

Continuai firmemente com o propósito de dissolver todas as criações geradas 
pela mente de vosso eu-personalidade, eliminando fanatismo, limitações e ignorância 
- assim as Forças da Luz poderão transpassar-vos com mais facilidade; repito: não
deveis pôr obstáculos.

Todas as aparências externas que pressionam para penetrar em vossa 
consciência devem ficar na periferia de vossa vida. Escudai vossa consciência de 
qualquer acontecimento mundial. Evitai, tanto quanto possível, dar azo a 
pensamentos negativos, não permitindo que vos molestem. Este modo de agir 
favorecerá o conhecimento daquilo que vale a pena, tudo que já vos foi dado como 
instrução. Aconselho-vos a examinar aquilo com que encheis o vosso mundo. Isto é um 
gradímetro de vossa pureza interna.

***

O TEMPLO DA FÉ ILUMINADA E DA PROTEÇÃO
Situa-se sobre Banff nas Montanhas Rochosas, Canadá

Hierofante: Arcanjo MIGUEL
Cor da chama: azul-safira
Características: FÉ e PROTEÇÃO
Música-chave: Coro dos Soldados, de Gounod, da ópera Fausto.

"Vinde à poderosa fonte da FÉ Iluminada que vos dá proteção contra qualquer 
agressão proveniente muitas vezes, de pessoa ignorante, impaciente e presunçosa e 
reforçai vosso intento de serdes um prestimoso combatente da FÉ, acompanhado 
pela Legião Angélica do Arcanjo MIGUEL".

Com estas palavras, o poderoso Arcanjo MIGUEL dirige-se aos discípulos, Seus 
hóspedes.
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O Templo da FÉ - que outrora era visível e acessível aos homens de boa-

vontade, assim como várias outras Cidades de Luz - pulsa hoje na puríssima substância 
do Reino Etérico, sobre Banff.

Arcanjo MIGUEL, o protetor e defensor da FÉ, o Senhor das Legiões Angélicas, 
representa para o discípulo a síntese do poder e da proteção de todo Bem.

Ele e Seus auxiliares prontificaram-se a prestar um serviço de amor e proteção -
reforçar a FÉ que jaz na Vontade Divina de cada Emanação de Vida que 
sinceramente deseja a perfeição - libertando-a de todos os grilhões que a prendem às 
coisas banais. A inabalável força da FÉ que é ininterruptamente sustentada pelo 
Arcanjo MIGUEL, desde todos os tempos, irradia-se sobre todo o planeta Terra.

O discípulo que é atraído a este Recinto Interno para receber em seus corpos 
sutis a vibração da energia-luz, qualificada com FÉ Iluminada, vivenciará a sua 
determinação em colaborar na grande obra libertadora, aumentando 
gradativamente sua fé e convicção em relação à vitoriosa conclusão do Plano Divino 
para este planeta. Ele segue, no local onde vive, avançando em seu trabalho com 
novo ânimo e força em seu coração, atuando em prol do bem-estar de todos que lhe 
são confiados; os quais, por sua vez, levam avante a irradiação da força da FÉ 
recebida.

Toda pessoa que se dedica a qualquer obra destinada a livrar a humanidade 
do sofrimento, opressão e limitação, recebe aqui forte impulso para um trabalho 
mútuo com o Arcanjo MIGUEL, que protege a Chama no coração do homem; e 
ninguém que alguma vez tenha fitado Seus olhos flamejantes, deixará o caminho, pois 
a força da fé envolve e ilumina a vereda que o conduz para o alto.

Os discípulos que se reúnem aos outros buscadores da Luz Maior, neste amplo 
Santuário, certamente, admiram-se da beleza e ornamentação artística deste recinto, 
inclusive da radiosa cúpula dourada e paredes revestidas de safiras, refletindo a cor 
azul-rei - sentem-se mais vigorosos dentro da fortíssima pressão aqui ancorada, energia 
e forças procuradas por muitos seres humanos que recebem auxílio e proteção. 
Adquirem nova vitalidade para o corpo fatigado e almas desanimadas a fim de 
continuarem seu trabalho em favor do bem-estar dos homens.

Após a chegada à Terra dos retardatários de outros planetas... Arcanjo MIGUEL 
percebeu a insistente penetração do mau uso da Vontade Divina na consciência dos 
seres terráqueos, por este motivo, prontamente ofereceu-se para defender 
ativamente a FÉ e a confiança em Deus. Naquela época, Ele modelou a Sua Espada 
de Fogo Azul porque previa seu uso no futuro. Desde então usa constantemente a 
Espada Azul para cortar, separar, seccionar e destruir cada filamento que os prendem 
a causas geradas negativamente no uso da energia divina. Devido ao véu de Maya 
que surgiu em conseqüência de sentimentos, pensamentos e palavras desarmônicas, 
pouco a pouco, perdeu-se o conhecimento da existência dos Anjos e a consciência e 
os olhos físicos não conseguem vê-los. O esplendoroso Foco de Luz da FÉ Iluminada 
desapareceu da superfície da Terra, concomitantemente Arcanjo MIGUEL e Suas 
Hostes Angélicas ficaram no esquecimento. Poucos foram os seres humanos que 
naquela época se mantiveram fiéis à divina regra de vida e apesar de tudo que 
acontecera, continuaram aceitando a invisível, porém real existência do Benfeitor. 
Após a Hierarquia Espiritual ter esclarecido aos terráqueos quanto à veracidade da 
existência do Arcanjo MIGUEL, Sua Legião Angélica e Seu Foco de Luz da Proteção e 
FÉ Iluminada, um maior número de pessoas irão aproveitar a oportunidade de 
freqüentar - durante o sono - o Templo do Arcanjo MIGUEL.

  Palavras do Arcanjo MIGUEL:
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A responsabilidade de vossa atividade para o mundo aumentou 
consideravelmente desde que a Hierarquia da Luz aceitou, aprovou e justificou a 
importância da união com os discípulos. Esta é a razão pela qual Nos é impossível 
prodigalizar mais Luz em vosso espaço vital sobre a Terra. A Lei Cósmica não permite 
que os Seres de Luz cuidem sozinhos dessa tarefa, pois a resposta deve vir daqueles 
que geraram o caos sobre a Terra - dos filhos do homem.

Fé, proteção e força enchem a atmosfera da Terra e se atuardes com estas 
forças, elas se desenvolverão ilimitadamente. Devemos conter-Nos e não intervir em 
vossa evolução porque os homens, em geral, ainda necessitam aprender através de 
experiências próprias. Entretanto, podemos auxiliar aqueles que participam de Nossa 
tarefa, atuando como Portadores da Luz para melhorar as situações sobre o planeta 
Terra. Isto, pressupondo que os Nossos auxiliares usem e apliquem as forças cujo uso 
estamos ensinando para autopurificarem-se e ressarcir os próprios erros praticados.

A Hierarquia Espiritual é real. Desde o começo da Criação deste sistema solar e 
planetário Ela se propôs a dirigir a evolução da Terra; todavia não intervém no livre 
arbítrio do homem que fez mau uso do mesmo. Cabe à Hierarquia permitir que no 
início de outro cicio evolutivo venham à tona as conseqüências ou os efeitos de tais 
erros que ficaram para trás, e após essas experiências, eliminá-los para sempre. Sem o 
vosso trabalho decisivo, muitas trevas permanecerão pairando sobre a Terra. 
Continuai a obra que vos foi ditada pelos Amigos da Luz, convictos de que a vitória do
Bem prevalecerá.

Eu Sou um Protetor para aqueles que servem à Luz.

***

O TEMPLO DO SOL
Yucatan – México

Hierofante: KENICH AHAN
Cor da chama: ouro
Características: Iluminação e Sabedoria
Música-chave: Greensleeves

Sob a liderança do sábio e benevolente KENICH AHAN que governou a 
província de Yucatan, no México, muitos séculos antes da dispensação crística, os 
homens reverenciavam a Chama Dourada da Luz Eterna, irradiada por HÉLIOS e VESTA, 
e até os dias de hoje ainda é zelada pelo grande e poderoso KENICH AHAN, após a 
Sua ascensão juntamente com Sua confraria.

Muito tempo antes do declínio cultural dos povos daquela época, o Bem-
Amado KENICH AHAN e Sua fraternidade de sábios sacerdotes resolveram tomar as 
necessárias providências para resguardar a verdade de sua cultura. Assim, anotaram 
em cinqüenta e duas lâminas de ouro toda a história edificante dos povos Maya.

Ao abrigo de um Monte Sagrado, em Yucatan, cerca de oitenta quilômetros da 
atual cidade Merida, KENICH AHAN e Sua abnegada Fraternidade da Luz 
resguardaram esses documentos. Até os dias de hoje, continuam sendo conservados 
pelos seus descendentes, como também é preservada a Dourada Chama da Luz 
Eterna que traz em si os Doze Aspectos da Divindade, atraída da aura de HÉLIOS e 
VESTA. Essa montanha chama-se Uxmal. Para os turistas comuns ela representa apenas 
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um gigantesco outeiro em cuja superfície e subsolos jazem os escombros dos 
templos que restaram dos povos Maya.

Se a vossa Luz e a sinceridade de vosso propósito forem comprovadas, então 
um serviçal afável correrá a cortina que separa a modesta choupana do Templo 
Interno e convidar-vos-á a percorrer o extenso corredor iluminado que leva à 
profundeza do coração da montanha Uxmal, onde é sustentada a misericordiosa 
Chama Dourada da Luz Eterna. Prosternai-vos ante a Chama da Luz Eterna e absorvei 
a verdadeira natureza de HÉLIOS e VESTA.

O majestoso Hierofante mede dois metros e meio de altura e a pompa de Seus 
trajes é quase indescritível. Em ocasiões festivas, KENICH AHAN veste um manto 
dourado cujo tecido é de requintada beleza. Neste mundo físico, na época atual, não 
há nada que se possa comparar a esse esplendor.

O Santuário, o Foco de Luz, irradia constantemente, um brilho dourado, 
convidando os discípulos a aceitarem a virtude da Eterna Vida, ancorando-A em seu 
próprio mundo. As Emanações de Vida que outrora faziam parte da corte de KENICH 
AHAN deverão fazer ressurgir visivelmente, a toda a humanidade, esse magnífico Foco 
de Luz, fazendo Dele o mais belo, resplandecente e irradiante Templo do Sol, jamais 
visto aqui na Terra.

Todas as vezes que a atenção é dirigida à Chama Dourada, a irradiante faixa 
de Luz liga todo ser com o Templo do Sol, retornando bênção e amor através dessa 
faixa.

Palavras de KENICH AHAN:

A disposição de uma pessoa em dedicar sua energia a uma obra abençoada 
irá trazer-lhe infindável alegria; contudo, não por meio de acontecimentos externos, 
mas em forma de felicidade interior, sua indiscutível Bem-Aventurança, o laço que a 
une ao seu Eu Divino.

Vossa tarefa jaz na obra que visa a bênção à humanidade e a alegria interna 
proveniente dessa nobre ocupação traz consigo resultados compensadores. Sabei: 
aos vossos amigos terráqueos, tudo isto lhes parecerá estranho. Vosso conhecimento 
interno e o êxito de tais atividades não permitem que deixeis de prestar auxílio 
beneficente ao próximo.

Isto já se tornou uma necessidade premente e, contudo é apenas uma 
perspectiva, uma condição de vosso trabalho, maior oportunidade de acréscimo da 
energia vital que aumenta vossa Luz Interna, acumulando vosso tesouro no céu.

Existem vários outros pontos que poderiam ser mencionados, por exemplo: o 
vosso próprio progresso e expansão da esfera de influência que se apresentarão 
quando tiverdes atingido um determinado grau de vossa evolução.

Através desta abençoada atividade sereis um magneto para todas as coisas 
boas. Preparastes vosso coração e ouvistes o chamado interior e como discípulo e 
colaborador da Hierarquia Espiritual, colocastes os pés na trilha mais elevada que vos 
conduz à Luz. Isto vos trará maiores bênçãos e contentamento.

Permiti que Eu vos dê um pequeno auxílio derramando a caudalosa e divina 
energia solar em vosso coração, que reforçada com a Luz do Santo-Ser-Crístico irá 
expandir-se sobre a Terra, e conseqüentemente, em vossa atividade. Visualizai e senti 
a luz solar resplandecer através de vós e procurai transformar-vos na própria Luz... 
Percebei o laço de amor que nos une, servindo, mutuamente, a vida...

Nesta caudalosa energia-luz podeis sentir-vos amparados. São forças poderosas 
que podeis absorver, inalando-as. Seguidamente visualizai-vos unidos à Luz que está à 
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disposição de toda vida. Preenchei-vos com esta Luz, ide pelo mundo e propagai-A! 
Em toda parte, onde quer que vos encontreis, podeis prestar um serviço em favor do 
bem comum, levando a bênção e a Luz divinal a todos os seres.

Este é um ponto importante em vosso trabalho e que na maioria das vezes passa 
desapercebido. Estais tão presos aos vossos afazeres diários a ponto de esquecer a 
união com a poderosa força da Luz do Sol Hélios e Vesta, que poderia eliminar de 
vossa vida muita coisa indesejável. Pensai sempre na Luz-quando fordes trabalhar.

Um de vossos Amigos Celestiais que está sempre ao vosso lado, auxiliando-vos.

***

O TEMPLO DA SABEDORIA E DA COMPREENSÃO
Em Cashmire – Índia

Hierofante: Mestre KUTHUMI
Cor da chama: ouro
Características: Sabedoria, Iluminação, Paciência e Compreensão.
Melodia-chave: Canção de Cashmire

O Bem-Amado Mestre KUTHUMI zela o Templo da Sabedoria, que se encontra 
nas Montanhas de Cashmire. Como um dos Grandes Instrutores do Mundo, Ele atrai os 
discípulos, aqueles que realmente estão interessados em serem instrutores de homens... 
E quem dos discípulos que peregrinam a trilha espiritual não gostaria de ser um instrutor?

À noite, antes de dormir, visualizamos a Chama Dourada e nela nos envolvemos, 
dirigindo nossa consciência ao Templo da Sabedoria. Vivenciamos a Luz iluminando o 
caminho que nos conduz ao Oriente, atravessando vales e campinas verdejantes, 
mares de água azulada; enriquecendo a nossa visualização, elevando-nos a degraus 
mais altos, afastando-nos do eu-personalidade e do corpo denso. Nesse maravilhoso 
ambiente sentimos um inefável bem-estar. É o sentimento, a vibração amorosa do 
Mestre KUTHUMI que se irradia, envolvendo a todos que lá se encontram e 
principalmente os Seus discípulos, aqueles que levantam os olhos plenos de reverência 
e gratidão.

Os homens são atraídos a este Foco de Luz que determina e forma a freqüência 
vibratória de suas consciências despertas. Em toda parte encontram-se grupos de 
discípulos que meditam sobre os ensinamentos.

Palavras do Mestre KUTHUMI:

Abençoada seja a vossa estada aqui, em Nosso Foco de Luz, e também o vosso 
serviço prestado. Constantemente observamos o trabalho dos discípulos, a decisão e 
interesse, tentando vencer as tarefas que lhes foram confiadas.

Aqui reina severa disciplina, muito usual entre os homens orientais, entretanto 
bastante difícil para os discípulos do Ocidente; pois eles não estão habituados a 
manter sua atenção concentrada em um só objetivo, e muitas vezes ficam 
impacientes em seus esforços porque pensam alcançar a meta a seu modo.

Paciência é uma virtude bem difícil de cultivar e, contudo, é uma das condições 
mais importantes para o progresso do discípulo. É preciso muita paciência e amor 
para ensinar os homens de várias raças e nacionalidades e conduzir sua evolução. 
Este é o Meu maior empenho, desde séculos, ser o condutor de homens, educá-los e 
protegê-los.
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Minha reserva de paciência aumentou consideravelmente devido a Minha 

atividade, qual seja: ensinar, disciplinar e educar. Eu vos convido a aprender esta 
singela, porém importante virtude. A sabedoria em todos os campos de atividade 
surge através da paciência. Na pressa e sofreguidão do mundo dos homens ela não 
pode manifestar-se. Na compreensão e paciência, em relação aos erros e fraquezas 
dos homens, refloresce o amor a toda vida acorrentada e escravizada, bem como o 
profundo desejo de colaborar na libertação.

Foi para isto que vos preparastes. Vossa consciência alcança maiores 
conhecimentos e alegremente vos observamos e, conforme as possibilidades que Nos 
são conferidas, tentamos preencher as lacunas que ainda persistem e também 
doutrinar os futuros professores da sabedoria em relação à tarefa a ser executada, 
despertar seus talentos e predicados especiais.

Cada um dos simpatizantes e freqüentadores da Cidade de Luz de Cashmire, 
que no decorrer desta época regressou ao seio da humanidade, tornou-se um 
irradiante anunciador da mensagem para a nova era. Ele difunde a paz e o amor 
fraternal entre os homens, até que a Luz decididamente apague as trevas da 
ignorância e fanatismo.

Vinde e aprendei a silenciar, bem como a respeitar pacientemente vossos 
irmãos. Vereis que incontinenti as virtudes paz e sabedoria silenciosa conquistarão 
corações.

Abençoados esforços e Luz vos acompanhem.

***

O TEMPLO DA ILUMINAÇAO
Situa-se perto do Lago Titicaca, nos Andes.

Hierofantes: Deus e Deusa MERU
Cores das chamas: ouro e rosa
Característica: Iluminação
Música-chave: Faith of our Fathers - Henry e Walton

O Templo da Iluminação encontra-se no plano físico, na Montanha Meru, ao sul 
do Lago Titicaca, nos Andes, América do Sul.

Nessa Cidade de Luz está ancorado o Raio feminino que no centro do planeta 
encontra-se com o Raio masculino das montanhas do Himalaia.

A finalidade das irradiações aqui sustentadas é atrair os homens espiritualmente 
amadurecidos e prepará-los para fazer surgir, na América do Sul, uma nova 
humanidade.

Se o peregrino não conhece o significado espiritual desta Cidade de Luz, pode 
acontecer que ele passe na frente de uma modesta choupana que forma a entrada 
externa desse sacrossanto Foco de Luz.

Este local tranqüilo e ermo foi propositadamente escolhido para que pessoas 
curiosas não invadissem os arredores desse Templo sagrado. Sem qualquer 
perturbação ou intromissão de pensamentos e sentimentos, de pessoas que 
atualmente estão se desenvolvendo na superfície da Terra, a Fraternidade que vive 
aqui irradia, ininterruptamente, a Chama da Iluminação para abençoar a Vida.

Se o discípulo é merecedor de entrar no Templo da Iluminação, certamente 
encontrará um guardião de bela aparência que o receberá. Seu semblante e sua 
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estatura trazem traços da civilização inca. Ele afasta as cortinas da entrada que 
conduz às profundezas destas montanhas. Percorrendo extenso corredor vemos, de 
passagem, os maravilhosos veios de ouro incrustados nestas rochas. Aproximamos do 
magnífico recinto no qual flameja a Chama da Iluminação, provinda do centro da 
Terra, semelhante a um grande sol dourado. Aqui permanecemos e assimilamos, em 
nossa consciência, a Luz da Iluminação Divina a fim de trazer ao nosso mundo as 
sublimes vibrações, transformando-nos em um centro de irradiações junto ao quais 
muitas pessoas poderão aquecer-se.

A verdadeira Iluminação Divina gera no discípulo um crescente estado de 
humildade ante o seu divino EU SOU e perante os Seres de Luz, que são os auxiliares da 
evolução terráquea. Nessa atividade, educando os homens, promovem o despertar 
do Deus-Homem. A Fraternidade da Iluminação convida todo discípulo sincero a 
freqüentar Seus Focos de aqueles que se esforçam no desenvolvimento de suas
virtudes a fim de aplicá-las como bênção à humanidade.

Palavras do poderoso Deus MERU:

Sabei, queridos buscadores da Verdade, que vossos olhos somente aprenderão 
a ver o mundo invisível se fordes puros e sinceros. Confusões em vossa vida surgem 
através da vossa própria impureza, pois somente vedes aquilo que trazeis convosco. As 
substâncias sutis são facilmente influenciáveis e vosso pensamento e sentimentos 
imprimem-se em vosso corpo físico e também no corpo mental; surgem, então, várias 
formas de doenças que causam mal-estar físico e mental.

Para a própria segurança, devem dominar vossa impaciência até alcançardes 
um certo grau de amadurecimento e não querer, com antecedência, tentar 
atravessar o véu. Misericordiosamente, é afastado de vossos olhos aquilo que a não 
está determinado para ser visto. O mundo astral é um campo perigoso para uma 
pessoa não-iniciada, pois ambiente apresenta cenas ilusórias de mistificação ou 
falsificação, que não resistem a provas concretas e reais. O plano astral foi criado pela 
mente do homem - ao cair da “ Graça do Senhor". A Lei Divina, dentro de Sua 
misericórdia e sabedoria, colocou um véu sobre o homem no intuito de poupá-lo de 
ilusórias apresentações.

Lentamente, o homem deve galgar os degraus que dão entrada ao Reino 
Superior, evitando o plano astral enganoso e trevoso. Estes degraus simbolizam o 
serviço prestado, pureza, altruísmo, tudo que inclui amor impessoal. A sinceridade de 
vossa decisão e objetivo e a pureza de caráter são vossos guias, e somente quando as 
tiverdes suficientemente desenvolvidas podereis perceber, com certeza, as ilusões e 
enganos. Refleti Meus amigos, se acaso anelais vivenciar algo mais do que aquilo e 
que realmente serve à vossa evolução.

Outrossim, deixai que Eu assegure que vossos Amigos da Luz, na hora certa, 
abrirão os vossos olhos. Então apreciareis toda beleza que de outro modo ficaria 
oculta aos olhos humanos. Eu vos convido a freqüentardes o sagrado Foco de Luz da 
Chama da Iluminação que vos facilitará acercar-vos, mais e mais, da grande meta 
desejada.

***

O TEMPLO DA LIBERDADE
Situa-se no reino etérico, sobre a Renânia, sul da França.
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Hierofante: Mestra ROWENA
Cores das Chamas: rosa, dourada, azul.
Características: Tolerância e Amor
Músicas-chaves: "Merseillaise" e Piedosa Martha", de Flotow.

A Cidade de Luz da Chama da Liberdade há muitos milhares de séculos, antes 
do Continente Atlântico submergir nas águas revoltas do mar, esteve ancorada no sul 
da França (agora no plano etérico) com a finalidade de conservar para sempre, nos 
corações dos homens, o Amor pela Liberdade.

Sob o nome de "Chateau Liberté", esse Foco de energia concentrada tornou-se 
conhecido dos estudiosos buscadores da Luz Maior.

Podemos encontrar essa Cidade de Luz se dirigirmos nossa consciência às 
proximidades do sul da França. Dentro de uma natureza peculiar, espera por nós um 
suntuoso edifício com o formato de um magnífico castelo renascença; através das 
janelas entreabertas ouve-se música maviosa, cujas melodias estão em sintonia com o 
reino da natureza onde atuam os seres elementais em suas múltiplas criações. O jardim 
assemelha-se a um belíssimo roseiral em flor, enguirlandando colunas de mármore rosa. 
Nos diversos recantos desse belo jardim vêem-se várias esculturas selecionadas, que 
representam o alto nível cultural daquela época; e nos descrevem conhecimentos e 
beleza de profundo teor divino e muita sabedoria, com as quais o discípulo deveria 
familiarizar-se. Elas eternizam as revelações da vida de grandes homens e mulheres da 
época, os quais ascenderam as grandes alturas cósmicas e, no entanto retornaram 
para, novamente, serem ocultos pelo véu de maya; mas deixaram como testemunho 
os tesouros de arte e legendas inspiradoras, verdadeiras maravilhas do passado, repito: 
não possuem plena consciência de que foram eles os autores das beIas-artes.

"Chateau Liberté", esse é o lar de Mestra ROWENA. Sua atividade consiste em 
zelar a Chama do Amor pela Liberdade - o Terceiro Raio da Luz Solar. Em tempos idos, 
Mestre PAULO, o Veneziano, ocupava este cargo. Hoje Ele é o MAHA CHOHAN. Em 
sua encarnação de mestre italiano - pintor PAOLO VERONESE - deu início a uma tela 
que representa, simbolicamente, a Santíssima Trindade, tendo-a terminado após a Sua 
ascensão. Este painel encontra-se no hall da Cidade de Luz do Amor pela liberdade e 
preenche com a sua irradiação todo o recinto, arrebatando o expectador. A pintura 
expressa as irradiações do Aspecto Deus-Pai. A representação do Filho assemelha-se 
ao Mestre JESUS, o CRISTO ascensionado. O símbolo do Espírito Santo é representado 
por uma graciosa pomba branca.

A "Merseillaise", o hino nacional da França, traz à manifestação as vibrações da 
Chama da Liberdade, cuja cadência pulsa sob os pós dos visitantes. Onde quer que 
vos encontreis, ao ouvir essa marcha de cadência marcante e brilhante, tendes a 
sensação de liberdade, tanto em vossa vida particular como coletiva - foi este o 
objetivo de sua composição no ritmo, na cadência e na combinação dos sons 
melódicos, acompanhada de palavras que expressam o desejo de uma liberdade 
total da tirania despótica.

Os discípulos da Luz que expressam as irradiações e características da tolerância 
em relação ao seu semelhante participam das vibrações predominantes que reinam 
no "Chateau Liberté"; assimilando-as e enviando-as ao mundo, percebem as bênçãos 
de todos aqueles que aqui servem, e onde as Suas forças estão ancoradas.

Palavras de Mestra ROWENA:
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Os sons (a freqüência vibratória da marcha "Merseillaise") estão carregados 

pela ação e esforços de muitos homens que desde longas datas idealizaram a 
liberdade e, contudo, às vezes erroneamente a usaram, pois a liberdade que vós, 
discípulos, anelais e cuja vibração está contida nessa melodia vai muito além do 
conceito humano. A liberdade a que nos referimos está muito acima: é a liberdade do 
espírito e com ela toda a aspiração que servem ao verdadeiro objetivo da liberdade. 
A liberdade que gostaríamos de cultivar em vossos corações é a liberdade dos grilhões, 
que há milênios gerastes, e que oprimem e sobrecarregam a humanidade. Livrai-vos 
dessas cadeias que vos prendem às esferas inferiores. Livrai-vos, para que o vosso 
espírito possa desenvolver-se livremente.

Se freqüentardes o Templo da Liberdade então esta virtude permanecerá
ancorada em vós. Em todas as ocasiões que aqui compareceis a vossa Luz aumenta, 
podendo levá-la aonde vos apraz. Nossa tarefa e responsabilidade consistem em 
esclarecer os queridos discípulos sobre o verdadeiro conceito da Liberdade, tanto 
quanto possais compreender, possibilitando-vos a desejá-la conforme vosso 
conhecimento atual.

A Grande Lei Cósmica que conheceis é válida para todas as pessoas - quer 
queiram ou não compreendê-la. Entretanto, para vós que lentamente desenvolvestes 
a compreensão, aproximam-se, mais e mais, as altas metas que foram previstas para a 
global evolução da Vida. Estas metas são degraus que devem ser galgados, degrau 
por degrau, e um deles é a Lei do Amor; é preciso conhecê-La e vivenciá-La 
intensamente. Este é um ponto de doutrinação no Templo da Liberdade. Amor a toda 
vida é uma necessidade premente Para alcançar o grande objetivo.

Nós vos convidamos para banhar-vos nesta Poderosa Chama Trina e assimilar a 
força que aqui é sustentada, a fim de que em vossos corações Ela Possa continuar a 
expandir-se, aumentando a força e o poder do Amor que vos leva à Liberdade.

***

O TEMPLO DA ASCENSÃO
Situa-se no plano etérico, sobre LU XOR - Alto Egito.

Hierofante: Mestre SERAPIS BEY
Cor da chama: branco-cristal
Características: Pureza e Ascensão
Músicas-chaves: Sonho de Amor e Solicitude –Liszt

Cerca de quinhentas milhas acima do rio Nilo avistamos, no deserto de areia, as 
ruínas dos Templos de Luxor como que anunciando à humanidade atual o apogeu 
que reinava em épocas passadas.

Hoje, sobre esses templos, no piano etérico, pulsa o Foco de Luz da Chama da 
Ascensão. Outrora, eles foram salvos das águas tempestuosas ao submergir, no 
oceano, o Continente Atlântico.

Quando viajamos em nossa consciência projetada a essa Cidade de Luz, 
avistamos um enorme edifício branco, dentro de um perfeito alinhamento quadrado, 
cercado por enormes muralhas, em cujos quatro cantos erguem-se gigantescas torres 
que representam ou servem de condutoras às forças de energia eletrônica, em 
constante movimento descendente e ascendente, as quais sustentam por tempo 
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indeterminado. Os Grandes Construtores deste planeta previram a necessidade de 
ancorar a característica energia ascensora neste Templo Sagrado.

Atravessando um pórtico de ferro belamente fundido e ornamentado, somos 
amavelmente saudados por um jovem Guardião, de semblante nobre. O portal abre-
se de par em par e deparamos com um belo jardim paradisíaco que nos encanta, 
preenchendo-nos com sua amena e sublime irradiação. Em seguida, somos 
conduzidos e nos é apresentada à entrada do luminoso salão santificado, onde pulsa 
a gigantesca irradiação da Chama da Ascensão, que recolhe e acumula reserva de 
energia ascensora de todos os seres que alcançaram a ascensão; portanto energia 
divinamente qualificada.

Todo componente da Fraternidade de Luxor zela para que a Força dessa 
torrente de energia-luz se fortifique, mais e mais, investindo a sua própria energia 
ascensora nesse Fogo Sagrado, aumentando o poder da Chama da Ascensão.

Quando o discípulo decide percorrer "o caminho ao lar espiritual" para realizar 
seu Plano de Vida, então ser-lhe-á dado um impulso adicional, quer seja no Templo, no 
plano etérico, quer em sua vida terráquea, a fim de a força ascensora manter a 
disciplina e a pureza em todos os seus atos, realizando, de forma visível, sua meta à 
Ascensão.

Uma vez que o discípulo tenha atravessado o dourado "Pórtico da Ascensão”
seu acesso permanecerá eternamente livre; tal como os seus percussores, tão logo ele 
alcance a vitória final também contribuirá com sua energia ascensora, aumentando a 
Força da Chama da Ascensão.

Os exercícios, a prática e a disciplina exigidos em Luxor consistem no 
autodomínio e atenção concentrada dos sentimentos e pensamentos do ser externo, 
dirigidos e focalizados para dentro de si, a ponto de a Luz em seu coração ser tão 
intensa que sobressaia tudo que for necessário para realizar seu Plano de Vida.

E para realizar-se a autodisciplina, a harmonia e a paz interna, o discípulo 
deverá aprender a expandir sua Luz até que predicados ou condições primordiais se 
manifestem em cada atividade e experiência de sua vida cotidiana.

Cada pessoa que conquista a sua vitória na ascensão propicia aos seus 
seguidores um modo mais ameno de alcançar sucessos idênticos; pois à medida que 
ascensiona cada ser humano, angélico ou dévico, a Força da Ascensão aumenta 
consideravelmente. Os três reinos em ascensão, paralelos e equilibrados, influenciam 
todo o planeta.

Algum dia, quando chegar a hora do anelante discípulo conquistar a sua 
maestria, ele agradecerá o privilégio de poder aceitar e usar as forças ascensoras que 
aqui são zeladas.

A condição primordial para alcançar esta auspiciosa meta ainda é a 
purificação de sua energia vital, que ele usou a seu bel-prazer durante inumeráveis 
encarnações, qualificando-a e preparando-a para a ascensão na Luz.

Luxor é a última estação para aquele que, durante suas "repetitivas viagens 
terráqueas" deseja terminá-las, e enfim atravessar o Portal da Ascensão à liberdade!

Vibram, na crônica acásica sobre este ambiente, muitos sonhos e esperanças, 
mas também desilusões de vários discípulos, de todos os tempos, que não estavam à 
altura para suportar as severas disciplinas exigidas aqui - outrossim, vibram as forças 
ascensoras de incalculáveis Seres de iluminação espiritual, auxiliando e elevando o 
discípulo quando aqui se apresenta, e, conforme sua vibração, recebe a permissão 
de freqüentar este sagrado Templo.
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O magnânimo Mestre SERAPIS BEY, cujo nome expressa disciplina, observa a 

Luz no coração do candidato e conclui determinando qual a disciplina e tarefa 
necessárias ao desenvolvimento do CRISTO Interno.

Quando o discípulo está ante Seus olhos perscrutadores... Que sentirá ao se 
tornarem visíveis todas as maldades, vilezas e escórias acumuladas por ele há milênios? 
Será que reconhece os seus erros? Prometerá purificar sua natureza humana e seguir 
avante em seu caminho já iniciado? O Mestre sorri docemente, abençoando-o.

Experimentai e animai-vos!

Palavras de SERAPIS BEY:

Uma nova ideologia referente à concepção mundial, dificilmente poderá 
manifestar-se plenamente, pois a maioria dos homens é indolente e indiferente dentro 
de seu habitual conceito, porque simplesmente lhe é mais agradável e conveniente 
viver conforme o preconceito de seus avós.

Uma boa mudança, bastante edificante de seu modo de pensar implica 
enérgicas e sérias conseqüências para aqueles que estão pouco preparados e 
dispostos a enfrentar mais mudanças, mesmo sabendo que será para o seu próprio 
bem. Esta continua sendo a grande concepção da parte da humanidade. É 
necessário que este passe por uma forte vibração - abalo, desalento, desassossego -
que abrirá seus olhos, para então aceitar algo novo.

Entretanto, antes que isto ocorra, a força da Luz qualificada negativamente 
tenta introduzir-se, por outros meios, em tudo que possibilite a mudança do processo 
mental. Assim, o Nosso laço de união durante todos estes anos e por vários caminhos 
diferentes, tornou-se bastante conhecido através da Antiga Sabedoria que deste 
modo foi introduzida na consciência dos homens; portanto, é bem natural que a 
procura aumentasse consideravelmente, pois um grande número de pessoas estão 
aptas a aceitá-La.

Nós não podemos antever quantas pessoas serão tocadas ou quais as que até 
os dias de hoje conseguiram chegar a tais elevados conhecimentos. Entretanto, o 
Nosso empenho em despertar as inúmeras pessoas adormecidas será multiplicado. 
Também observamos o empenho de Nossos discípulos em divulgar estes ensinamentos. 
A nova idéia será levada àqueles que hoje ainda relutam em aceitá-La. Depende de 
cada discípulo verificar até que ponto poderá criar a condição espiritual, isto é: 
colocar em andamento a Força da Luz para esclarecer as mentes nebulosas, 
aceitando os ensinamentos a fim de que possam estar em condições de colher novos 
conhecimentos e assim encontrar o caminho ideal para afastarem-se dos grilhões da 
ignorância e fanatismo autocriadas.

O êxito conquistado até agora é prometedor. Eis porque vos convido a colocar 
a Força da Chama da Ascensão em atividade, tantas vezes quanto possível, para
ascensionar todos os obstáculos que impedem de acelerar a purificação dos 
invólucros do pensamento e sentimento, preparando estes últimos para aceitarem o 
impulso da Nova Era.

Deixai-A fluir através de vossa vida, para renová-la e vivificá-la. Esta Chama vos 
traz novo impulso e afasta o cansaço que ainda estorva o discípulo. Animai-vos, 
queridos discípulos, as irradiações de Luxor são como um fortificante vivificador que 
afugenta a nebulosa massa que envolve a Terra.

***
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O TEMPLO DA RESSURREIÇÃO
Situa-se no reino etérico, sobre a Cidade Santa.

Hierofante: Mãe MARIA e Arcanjo GABRIEL
Cor da chama: madrepérola
Característica: Ressurreição
Melodia-chave: Pilgrim's Song of Hope

"Aceitai Meu amor, amigos da Luz. Colocai vossa energia e vosso tempo no 
serviço prestado à Vida. Já desponta a ressurreição do 'túmulo da intolerância, 
impaciência e pouca amabilidade' e traz o impulso dos primeiros tímidos rebentos à 
Luz do conhecimento; ressurreição do limitado pensamento que somente é válido 
dentro de seu próprio círculo de vivência e na extensão do amor ao próximo... 
Ressurreição da convicção de que o Bem ainda vive e impulsiona, mais e mais, sua 
raiz nos corações dos homens” Assim nos saúda a Mãe MARIA quando freqüentamos o 
Templo da Ressurreição.

A Chama da Ressurreição põe em movimento uma acelerada vibração de 
efeitos benéficos, irradiando-se através das células do corpo, facilitando ao homem 
elevar-se de sua autocriada limitação e assim poder livrar a Luz Interna de todas as 
trevas.

Como sempre, quando chega à primavera em nosso hemisfério e a natureza 
desperta... Atuam as Forças da Chama da Ressurreição dando novo impulso ao 
desenvolvimento generalizado no reino da natureza vegetal e na vida em geral. Deste 
modo, cada ser humano recebe, por meio desta força incentivadora e renovadora, 
novo estímulo para a sua evolução - caso se empenhe em assimilá-la, permitindo que 
ela extravase através dele.

Em tempos remotos, quando o homem ainda vivia em consonância com a Lei 
Universal, não existia, para ele, qualquer necessidade de Força da Ressurreição 
adicional. As irradiações serviam apenas para reavivar e promover um novo despertar 
do reino da natureza.

O Foco de Luz da primeva Chama da Ressurreição a Terra foi erigido pelo 
poderoso KRISHNA e desde então tem sido sustentado, mantido e acumulado com a 
força e poder dos Grandes Seres Celestiais. A Força desta Chama foi parte integrante 
no evento da ressurreição do Bem-Amado JESUS.

O Templo pulsa, no reino etérico, sobre a Cidade Santa. Vê-se um gigantesco 
edifício de formato arredondado construído com substância auto-iluminada, 
semelhante à cor rosa-pérola. No centro, onde a Chama está ancorada, vemos 
diversos corredores de formato circular, nos quais os discípulos poderão ter acesso às 
Forças da Ressurreição dentro de uma freqüência vibratória rebaixada, permitindo aos 
buscadores da Luz Maior assimilarem-Na.

Quanto mais um discípulo está em condições de elevar a sua própria vibração, 
tanto mais poderá acercar-se do ponto central da nave deste Templo. Cada um 
encontra o ambiente de estudo que corresponde à sua evolução, onde recebe 
instruções e auxílio dos Irmãos e Irmãs que aqui exercem Suas Tarefas.

Quando o discípulo, noite após noite, freqüenta o Templo da Ressurreição com 
o firme desejo de auxílio, no final do período de trinta dias perceberá que foi 
acumulado com grande reserva desta força.
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Cabe a ele, ao retornar ao círculo de sua atividade, distribuir as bênçãos 

recebidas, transformando-se em um poderoso Foco de Luz atuante desta Força da 
Ressurreição.

Palavras do Arcanjo GABRIEL:

Compreensão é um conceito que os homens precisam aprender; incluímos
também aqui o imprescindível perdão... Se realmente querem ser "homens" e não agir 
como animais irracionais. Nesta época em que predomina o egoísmo, dificilmente se 
encontram qualidades de calor humano e sentimento de compaixão, as quais os 
discípulos se propuseram fazer reviver; virtudes estas que apontam o verdadeiro 
HOMEM.

Por meio do uso e constante expansão das forças emitidas pelos raios cósmicos, 
o mundo irá restaurar-se. Pouco a pouco, o sentimento da humanidade, ou caráter 
humanitário, irá sobressair-se. As rebeliões, a impaciência, o descontentamento dos 
povos e os métodos usados atualmente andam de mãos dadas. Tudo isso deve ser 
mudado em favor do bem-comum; isto é, uma divisão e distribuição de trabalho para 
benefício e proveito de todos. Sabemos que para muitas pessoas essa mudança será 
dolorosa, porque o tão apreciado luxo deverá dar lugar a uma atuante participação 
no reerguimento de um planeta perfeito e belo.

Consideramos isto dentro do seguinte conceito: "Ressurreição de todas as coisas 
boas". A hora chegou. A humanidade deve despertar e começar a refletir. 
Lastimavelmente, a maioria das pessoas não está preparada para cumprir uma ordem 
que não é capaz de entender. É preciso que sobressaiam as forças boas, que até 
agora não tiveram possibilidade de se manifestar por falta de um portal aberto e 
receptivo. O começo é prometedor, Meus amigos, mas a boa-vontade deve ser 
orientada e conduzida através do reto caminho. Então, muita coisa positiva poderá 
desenvolver-se.

Multiplicai vosso serviço prestado em favor da Força da Luz - a ressurreição do 
túmulo dos séculos irá acontecer. As forças destrutivas perderão sua influência à 
medida que o poder do Bem aumentar. Tudo isto necessita de um trabalho contínuo. 
Esta obra somente poderá ser feita com muita paciência e muito amor, os quais 
nunca falham.

Que todo amado discípulo possa dizer convictamente: "EU SOU a LUZ do Mundo", 
permitindo suas forças positivas fluírem livremente como bênção a toda Vida, na 
ressurreição de todas as coisas boas.

***

O TEMPLO DA HARMONIA
Madagascar

Hierofante: Mestre LaMORAE
Cor da chama: branca
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Característica: Harmonia
Melodias-chaves: Nas Asas da Canção - Mendelsohn e Clair de Lune - Debussy

Sobre a Ilha de Madagascar, no reino etérico, encontra-se o Templo da 
Harmonia.

Um sol gigantesco com um ponto central dourado e sete braços de luz brilhante, 
representando os Sete Raios, pulsa sobre a Cidade de Luz.

A finalidade original deste sol foi atrair ao Templo da Harmonia a precipitação 
da energia necessária para formar sua estrutura. Ao término da construção, o sol 
elevou-se sobre o Templo atraindo, continuamente, a energia que conserva este 
FOCO de Luz sustentado e envia, sem cessar, seus raios ao mundo.

O Templo é constituído de mármore branco precipitado. Na hora em que, em 
recintos separados, são realizados determinados trabalhos, o mármore torna-se 
transparente devido à alta freqüência vibratória dos respectivos trabalhos. Os Sete 
Raios, aqui representados, unem-se à Luz Branca. Assim, as cores das chamas 
transformam-se no branco luminoso.

A pulsação do coração do discípulo se acelera quando dirige sua atenção a 
este Foco de Luz, no momento em que sua consciência projetada visita seus diversos 
recantos harmônicos. Intensamente carregada com as irradiações da harmonia, sua 
Luz aumenta gradativamente. Nesse estado de consciência o discípulo, juntamente 
com os Grandes Seres de Luz, está em condições de colaborar na irradiação da 
altíssima vibração acelerada, auxiliando, com sua vida, a global evolução do planeta 
Terra. Após um prolongado período de aprendizagem no Templo da Harmonia, o 
discípulo irá, com mais facilidade, concretizar a harmonia em sua vida terráquea, 
expandindo as irradiações em sua esfera de influência.

Palavras do Mestre LaMORAE:

A receita simples, porém de efeito imediato, é o AMOR que induz a que se 
alcance uma vida harmônica. Se em vossos corações desenvolverdes o amor ao 
próximo, nenhum pensamento desarmônico poderá penetrar em vossa aura. Se 
pensardes amor e viveis o sentimento do amor, automaticamente irradiais harmonia 
perceptível pelos demais seres humanos. O puro AMOR Divino não exige nada para si. 
A autêntica vibração do amor somente deseja abençoar toda vida.

A Fraternidade de Madagascar e Meu humilde ser Somos felizes em poder estar 
ao vosso lado na continuação do desdobramento da virtude da HARMONIA.

Eu Sou muito grato pelo privilégio de poder renovar as instruções que, há 
milênios, foram determinantes para o desenvolvimento da humanidade. O Serviço 
Prestado que está em concordância com a Nossa união irá auxiliar, contribuindo para 
dissolver a situação caótica que atualmente reina sobre este planeta.

O segredo da harmonia de um ser humano está alicerçado em sua Luz Interna; 
entretanto, se essa Luz estiver encoberta pelas trevas de velhos tempos, isso prova que 
a reserva dos raios harmônicos é precária. A Emanação de Vida é dependente de 
escassos momentos, quando se sente feliz, irradiando uma certa dose de energia 
harmônica. Mas a verdadeira felicidade consiste no desabrochar das qualidades e 
características das virtudes.

Felicidade e harmonia são palavras ou idéias gêmeas, portanto esforçai-vos, 
principalmente durante os trinta dias de vossos estudos mais intensos - enquanto 
mantemos o Nosso Santuário aberto - para manter a harmonia sustentada, 
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principalmente em vossa vida externa. Para os sinceros discípulos da Luz esta é uma 
oportunidade abençoada.

Enviaremos ao vosso mundo os Auxiliares de Nosso Foco de Luz - se apelardes 
por Eles - de preferência pela manhã, quando vos ausentais de casa, a fim de que vos 
acompanhem, envolvendo-vos com Sua irradiação específica para ajudar-vos a 
permanecer em harmonia. Da mesma forma, no decorrer de vossos afazeres, não 
deveis esquecer de apelar por Seus serviços, para que qualifiquem harmoniosamente 
a vossa energia.

***
O TEMPLO DA FORÇA E EQUILÍBRIO DOS DEVAS
Monte Cosciusco – Austrália

Hierofante: o poderoso LEMUEL
Cores das chamas: rosa, ouro e azul.
Características: Força e Equilíbrio
Música-chave: Concerto para Piano Nº 1, bemol, Tchaikovsky.

Sobre o Monte Cosciusco, no sul da Austrália, acha-se o Foco de Luz do 
poderoso Deva da Natureza, que representa a força do equilíbrio.  O Hierofante deste 
Centro de Luz é o magnânimo e poderoso Senhor dos Seres Elementais - Mestre 
LEMUEL, que desenvolveu Sua Força Divina no Reino Angélico muito antes da 
existência da Terra.

Devido à acelerada e poderosa vibração que está ancorada nesta Cidade de 
Luz, os homens que se apresentam aqui em seus corpos sutis, recebem as bênçãos. 
Entretanto não lhes é permitido penetrarem no recinto onde arde o Fogo da Força e 
Equilíbrio, porquanto, na altíssima freqüência vibratória deste sacrossanto Templo seus 
corpos receberiam um forte choque elétrico. Todavia, eles têm a oportunidade de 
participar das atividades nos espaços externos e aprenderem algo mais sobre o 
trabalho dos seres elementais do reino da natureza e assim ampliar seu conhecimento 
sobre esta matéria.

O Foco de Luz deste Templo consiste de chamas rosa, ouro e azul para trazerem, 
novamente, o equilíbrio das forças da natureza. O discípulo poderia freqüentar os 
quatro variados campos de atividade do mundo da natureza, que estão sob as 
ordens dos quatro elementos: fogo, ar, água e terra. O próprio invólucro do discípulo 
necessita do equilíbrio entre os quatros seres elementais que formam seus corpos; por 
este motivo, na época atual, sua saúde e seu bem-estar aumentam paulatinamente 
ao se esforçar intensamente em seu aprendizado e colaboração com este poderoso 
Centro do Mundo na Natureza.

Apelos dirigidos ao poderoso Deva deste Foco de Luz podem controlar violentos 
temporais, apesar do mau uso do livre-arbítrio do homem ter criado essas situações 
catastróficas. Os grandes Seres de Luz também estão subordinados à Lei Cósmica, que 
rege toda vida. O ser humano deveria reparar a injustiça praticada contra o reino da 
natureza; e o discípulo aproveitar as ocasiões que se apresentam para atuar em 
benefício dos seres elementais.

A irradiação é intensa aqui, nesta Cidade de Luz; por esta razão, o discípulo 
deve antes se purificar a fim de que estas vibrações não incentivem as forças 
negativas, pois elas em si são neutras, tanto aceitam as forças positivas como 
negativas. E os seres elementais, devido a sua obediência cega ao ser humano, tanto 
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praticam o bem como o mal; mas como toda energia tem seu retorno - Oxalá que o 
ser humano a empregue somente para o Bem!

Palavras do poderoso Mestre LEMUEL:

“EU SOU o Elemento renovador, vivente na caudal de minha vida”.
EU SOU o chamado interno que exige resposta aos apelos de seu eu externo 

para realizar o Plano Divino.
EU SOU o fogo que consome toda imperfeição que estorva vosso ambiente de 

atividade.”
Assim o EU Divino se dirige a vós, Meus amigos, e aguarda a vossa resposta na 

forma de vosso esforço intensivo.
Escutai para dentro de vós. Revelações novas sobre o vosso plano de vida 

auxiliarão a reconhecerdes o próximo trecho de vosso caminho. Sede atentos e 
cuidadosos; muitas vezes a vontade do eu- personalidade tenta desviar-se para a 
direção oposta, aceitando-a, erradamente, como sendo inspiração divina. Exercitai, 
portanto, a vossa faculdade de discernimento, pois tudo que o eu externo enaltece 
ou valoriza não está dentro do Plano Divino previsto. A simplicidade, o correto e o 
verdadeiro amor, beleza, harmonia e pureza, todas estas virtudes são desejáveis e 
encontra-se em vosso caminho para que as aceiteis, incluindo-as em vossa vida.

A sábia Criação Divina zela para que o homem amadurecido se esforce, 
desenvolvendo as virtudes natas, tornando-se um homem perfeito. Tais qualidades 
residem em vós e estão à espera de serem usadas, pois somente assim abrireis o 
caminho para vivenciá-las plenamente, sem interferência do eu-personalidade. Deveis 
ouvir vosso íntimo e cheios de boa-vontade viver aquilo que vosso EU Divino 
reconhece como certo e bom. Deste modo, o Divino EU renovará vosso ser humano; 
porém isso somente se dará quando Lhe derdes toda atenção. Deixai a poderosa LUZ 
fluir, livremente, para fora do vosso coração, à grande distância, em toda parte onde 
vosso Plano Divino vos colocou. Medireis o resultado de vosso esforço na realização do 
Serviço Prestado - e se foi dada a devida atenção à Voz Interna ou a outras vozes.

Abençôo a Luz ancorada em vosso coração e desejo colaborar com os 
discípulos sinceros, onde quer que se encontrem.

***

O  TEMPLO DA SABEDORIA E DA PAZ ILUMINADA
Himalaia

Hierofante: O poderoso e magnânimo HIMALAYA
Cor da chama: dourada
Características: Paz, Sabedoria e Liberdade.
Músicas-chaves: Carmen, Suite nº 1 (Intermezzo), Bizet e Love's Old Sweet Song, 

Maloy

A gigantesca Cordilheira do Himalaia (na Ásia Central) possui uma série de 
segredos que desde longas datas são cuidadosamente protegidos. Em todos os 
tempos, inúmeros discípulos estudiosos peregrinaram através dos caminhos deste 
sistema montanhoso sagrado, regiões inóspitas, rochedos cobertos de neve eterna, à 
procura de um mestre ou sábio que pudesse transmitir-lhes ensinamentos de grande 
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significado espiritual que tanto necessitavam, uma vez que não havia imprensa ou 
sequer quem fizesse circular os preciosos ensinamentos entre os homens de boa-
vontade.

Sabedoria e Paz Iluminada, estas são as virtudes que o grande Senhor HIMALAYA 
se propôs a zelar em Seu Santuário, nestas regiões montanhosas. No isolamento destas 
escarpas de gelo maciço, onde Ele poderá ser procurado por todo ser aspirante, o 
Grande Mestre, dentro de Sua altivez, permanece em constante concentração 
qualificando a energia em Sabedoria e Paz Iluminada. Nestas geleiras somente 
poderá sobreviver aquele que segue a inclinação de seu coração e cuja fé em 
alcançar seu objetivo é tão forte que vence todos os obstáculos.

O Templo do Lótus Azul, de acordo com os ensinamentos ministrados aos 
discípulos, tornou-se bem mais fácil de ser alcançado. Basta elevar a consciência e 
concentradamente dirigi-la ao Santuário do Mestre HIMALAYA. Se o desejo for intenso, 
então ele trará consigo uma alta vibração de relevante beleza.

Observai e analisai as lendas e os mitos que envolvem o Lótus Azul e mantende 
vossa consciência concentrada nessas lendas. Se desejardes, podeis emitir um pedido 
de natureza espiritual até chegar a tocar a força da Chama Interna de vosso coração, 
quando será concretizado conforme vossa vontade.

Assimilai as irradiações da Paz Profunda e trazei-A ao vosso mundo externo, sem 
precisar atravessar as incômodas regiões montanhosas do Himalaia. Rechaçai todos 
os desejos mundanos antes de entrar neste recinto e sede convictos da graça desta 
possibilidade. O magnânimo Mestre saúda, em particular, cada um que se aproxima 
de Sua radiosa Presença e se oferece para levar avante aquilo que aqui é ensinado.

Palavras do Mestre HIMALAYA:

Uma sincera e verdadeira amizade assim como a que Nossos Irmãos e Irmãs vos 
oferecem, dificilmente existe entre os filhos do homem. Em todas as amizades terrenas 
existe algo de egoísmo, mesmo que, aparentemente, expresse sinceridade. Algum dia 
irá reconhecer quanto vossos preceptores significam para o vosso desenvolvimento. 
Refleti sobre a Nossa amizade, que persistirá eternamente, aconteça o que acontecer.

Se desejardes o afastamento de Nossa doutrinação, largaremos as vossas mãos, 
contudo sempre estaremos prontos a segurá-las novamente, quando encontrardes o 
caminho de retorno.

Em relação aos vossos amigos terráqueos não agiríeis de modo idêntico? 
Facilitai, propositadamente, uma oportunidade de oferecer vossa mão a parentes e 
amigos, mesmo que haja um mal-entendido entre vós.

Mantende a paz com todos que vos são caros. E apaziguai todos que algum dia 
vos magoaram, mesmo que seja em pensamento. Laborai na dissolução de todas as 
desarmonias que ainda obscurecem uma parte de vossa vida. Permanecei plenos de 
paz antes de entrar em Nosso Templo. De modo contrário, a Nossa doutrinação não 
surtirá o efeito desejado. Prestai atenção e deixai cair tudo que vos oprime; assim, 
vossa estada aqui dará bons frutos.

Inclinai-vos, reverentemente, ante o Altar do Lótus Azul, silenciai e percebei a 
pacífica atmosfera penetrar-vos e levai convosco esta sensação de paz profunda. 
Sem qualquer dificuldade tudo se tornará mais fácil, se viverdes em silêncio e paz, 
vibrações que aqui usufruístes.

Saúda o vosso bondoso Conselheiro e sede bem-vindos ao Nosso Santuário.

***
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O TEMPLO DA VITORIOSA CONCLUSÃO
Situa-se no reino etérico, sobre as Ilhas Britânicas.

Hierofante: Mestre VITÓRIA
Cores da chama: branca com raios dourados
Característica: Vitoriosa Conclusão
Músicas-chaves: Deus Seja Louvado e Loham That I

A realização da Vitoriosa Conclusão somente é possível se houver um preparo 
prévio de crescimento espiritual. Conclusão na Luz significa aumento de vitalidade; 
prazer de viver honestamente; aumento de santidade e sabedoria divina. Isto implica 
um intensivo e constante desenvolvimento da aptidão para um serviço prestado, 
executando-o com eficiência e, espontaneamente, expandindo amor onde quer que 
vos encontreis.

Palavras do Mestre VITÓRIA:

Amigos da Luz venham ao jardim de Meu coração e penetrai no Santuário da 
Vitoriosa Conclusão, situado sobre as Ilhas Britânicas.

A nave central do Templo, onde crepita a Chama da Vitoriosa Conclusão (o 
fogo dourado com cintilações branco-cristal) é circular. A esta nave estão anexados 
outros três templos. O conjunto assemelha-se ao formato de uma folha de trevo. Este 
símbolo representa a Trindade, os Três Aspectos Divinos, a Atividade Trina de Deus que, 
por alguns é designada Pai-Filho-Espírito Santo.

Toda a área do Templo é construída de substância cristalina e os outros três de 
material semelhante, porém nas cores rosada, dourada e azul que simbolizam: amor, 
sabedoria e poder.

Embora todos os santuários estejam interligados, alguns exercem atividade de 
maior força de atração. Por exemplo: Shambala, sobre o deserto de Gobi, atrai todos 
os demais santuários. O Templo da Liberdade, na França; o Foco de Luz da Vitoriosa 
Conclusão, sobre as Ilhas Britânicas e o Santuário da Ascensão, em Luxor, estes três 
estão interligados por uma poderosa linha de força.

Os discípulos aspirantes são conduzidos amavelmente ao Nosso Santuário: 
aqueles que conscientemente se preparam para a Ascensão, ainda nesta existência. 
Se os seus corpos (físico, etérico, mental e emocional) provarem que estão purificados 
e sublimizados, então deverá submeter-se a uma rigorosa iniciação, semelhante à que 
se realiza no Templo de Luxor, a fim de sintonizarem-se com as aceleradas vibrações 
da Vitoriosa Conclusão, tendo em vista serem mais tarde recebidos pelo amoroso 
SERAPIS BEY e Sua Fraternidade de Luxor. Qualquer Emanação de Vida poderá 
alcançar sua plena liberdade na Luz, após a purificação de seus corpos, fundindo-os 
ou sintonizando-os em harmonia.

A Ascensão será conferida por merecimento àquele ser humano, alma, que 
contribuiu com sua energia nas atividades edificantes. Isto acontece ao término de 
sua peregrinação pela face da Terra. Essa Emanação de Vida, como ser humano, não 
precisará passar por todas as provas normalmente exigidas no Templo de Luxor. Ela 
terminará o seu processo de purificação no Templo Etérico da Ascensão, preparado 
para essa finalidade.
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Refleti sobre o que ficou dito e ponderai quão importantes são os serviços que 

podeis prestar à Hierarquia Espiritual ao decidirdes obrar nesse processo de purificação, 
antes de abandonar o manto carnal. Após a passagem a um plano superior, estareis 
em condições de prestar um serviço maior às massas. Este enunciado parece soar 
como um grande encargo ou incumbência de responsabilidade, todavia vosso livre-
arbítrio é o fator determinante desse objetivo.

Alimentai a poderosa chamada esperança, da aspiração divina e da 
incansável perseverança e ide avante, a fim de conquistar a vitória final de vossa vida 
terráquea.

Palavras do Mestre VITÓRIA:

"EU SOU O PORTAL que permite a entrada da Luz Cósmica. A altíssima 
consciência do EU SOU está aberta às forças da Vitoriosa Conclusão que 
abundantemente afluem a mim."

Não se passa um dia que não fecheis o vosso PORTAL. Se for possível viverdes, 
constantemente, na Consciência Superior, no Corpo Causal, em vez de permanecer 
no plano mental inferior, permitindo e facilitando à Luz do EU SOU vos transpassar, ireis 
atingir mais depressa o vosso objetivo. Todo pensamento impuro, de críticas negativas 
que nada constroem de edificante; todo sentimento maldoso, de inveja, ódio e amor 
próprio ofendido, vos separa da Consciência Causal, de modo que a energia-luz 
divina somente poderá penetrar-vos quando, durante vosso Serviço de Adoração, 
estais constritamente concentrados em vossa LUZ CRÍSTICA.

Harmonia, paz e amor divinal formam um escudo protetor ante esse PORTAL, 
que vos protege contra as imperfeições do mundo. Se permanecerdes ligados às 
coisas boas, não se apresentarão obstáculos que possam impedir a entrada da Luz em 
vosso mundo terráqueo. Podeis determinar e comandar a força da energia-luz para 
abençoar-vos com suas dádivas.

Desejamos fazer a seguinte proposição e pedir-vos para que a aceiteis: todas as 
manhãs decidi isolar-vos de pensamentos e sentimentos indesejáveis, substituindo-os 
por outros nobres e harmoniosos. Em vosso mundo belicoso e impaciente, também 
podeis ser um FOCO de LUZ harmônico. Depende apenas de isolar vossa atenção dos 
acontecimentos mundiais. Se conscienciosamente desejais executar a vossa tarefa 
cotidiana, então vos concentrai para não desviar vossa atenção do trabalho que 
quereis realizar.

Quantas vezes estais profundamente concentrados em algo, a ponto de não 
perceberdes o que se passa em vossa volta? Permanecei firmes em vossa própria 
vibração harmoniosa, e sabei que a Luz Interna vos envolve. Deveis conscientizar-vos 
dos acontecimentos mundiais, porém eles não devem tocar vosso ser interno. Isentai-
vos; outrossim, experimentai pôr em prática a inversão de pensamentos de fatos 
negativos, evitando prejudicar a massa humana, inclusive a vossa mente, carregando-
as com crítica e discussão, dando ensejo a boatos e acontecimentos. Após assumir tal 
atitude, ireis perceber um resultado benéfico, pois se permaneceis em equilíbrio e num 
estado harmônico, os homens virão ao vosso encontro com vibrações idênticas.

Desejo-vos a "Vitoriosa Conclusão" e abençôo a Luz em vossos corações.

***
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O TEMPLO DA PRECIPITAÇÃO
Situa-se nas Montanhas Rochosas, Wyoming, E.U.A.

Hierofante: Mestre CONFÚCIO
Cores da chama: verde chinês com raios dourados
Características: Veneração, Força Criadora, Amor Divinal.
Música-chave: Estrela Vespertina – Wagner

Sobre a vasta extensão de terra da América do Norte eleva-se a majestosa 
Montanha Rochosa, da cordilheira deste mesmo nome.

Estas montanhas guardam em seu interior uma das mais antigas Cidades de Luz, 
o Templo da PRECIPITAÇAO, justamente sob a Montanha Rochosa de Royal Teton.

A entrada externa é vedada aos curiosos; todavia, se o discípulo tiver permissão 
para entrar neste sagrado recinto, então é movido um gigantesco bloco de rocha, 
desconhecido e invisível para ele.

Entretanto, se em sua consciência elevada, deseja freqüentar à noite esta 
Cidade de Luz, nada impede sua entrada.

Uma luz suave ilumina o magnífico átrio. O visitante deverá elevar lentamente 
sua freqüência vibratória (para não se fulminar) a fim de poder usufruir a beleza, sem 
par, das obras de arte; pinturas e esculturas onde predomina o gosto artístico chinês e 
inclusive belíssimas jóias, de inestimável valor, que aqui estão resguardadas de pessoas 
gananciosas e ávidas. Mais tarde estarão à disposição da humanidade, quando esta 
passar a um grau mais elevado de evolução.

A Hierarquia Espiritual e o Conselho Cármico deste planeta reúnem-se aqui, 
neste recinto, para delinear o programa semestral de trabalho que deve ser 
executado pelos Seres de Luz, visando auxiliar o progresso e a evolução espiritual dos 
homens.

Os discípulos também são convidados a expor suas sugestões e desejos, 
participando desse grande evento, a fim de encontrarem uma pronta solução que 
elimine os sofrimentos e os infortúnios da humanidade.

Os projetos e as idéias dos discípulos são analisados e se tiverem os 
assentimentos do Conselho Cármico e este achar que a proposta é viável, então uma 
energia adicional é liberada ou franqueada para sustentar a execução dessa petição. 
Cabe ao discípulo pôr sua energia à disposição dos Mestres, a fim de que Estes 
analisem o seu requerimento.

Após o discípulo transpor o átrio de entrada, acompanhado de seu padrinho 
espiritual, se for merecedor, talvez possa mirar-se no Espelho Cósmico e ver os 
acontecimentos do passado relacionado com a sua própria vida, e também uma 
ampla visão do futuro, na qual desfilarão ante seus olhos várias oportunidades que se 
apresentarão em sua vida de trabalhar em benefício de todos e de sua evolução
espiritual. Não tem importância se essas visões do futuro e do passado não ficarem 
gravadas na consciência do discípulo, pois as sementes foram lançadas e, quando 
germinarem, o resultado não se fará esperar; porquanto a recordação que jaz na 
consciência superior se manifestará na hora prevista para realizar a sua missão.
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O Hierofante do Templo é o Mestre Confúcio, sucessor de Mestre LANTO (que 

atualmente é o Grande Instrutor do Mundo); contudo, muitas vezes Mestre Lanto está 
presente nos Cerimoniais Festivos que aqui são realizados. Estes dois grandes e 
amorosos Seres são os auxiliares e instrutores dos discípulos escolhidos, que ficam em 
observação, protegidos e envolvidos em Seu amor.

Neste antigo FOCO de LUZ é sustentado o Plano Perfeito para cada ser humano, 
que, sinceramente, resolveu peregrinar o caminho espiritual e unir-se, em consciência, 
à sua Divina Presença EU SOU. A sagrada Chama da Precipitação e a Chama da 
Força Criadora conferem, ao discípulo aspirante, forças adicionais e uma acelerada 
vibração que incentiva a Luz Interna à atividade.

Deveis estar muito atentos, afastando todos os pensamentos negativos de vossos 
corpos inferiores antes de entrardes neste recinto sagrado, pois tudo aqui é fortemente 
incentivado - quer seja algo positivo quer negativo. Eis a razão por que necessitais da 
grande faculdade do discernimento para incentivar apenas o bem. A energia em si é 
neutra, a forma é dada por vós. Por este motivo, a vossa visita a este local deve ser 
precedida de uma intensiva e rigorosa purificação pelo Fogo Violeta.

Palavras do Mestre CONFÚCIO:

Vosso esforço em conhecer as Leis Divinas e alcançar a perfeição somente terá 
êxito se a vossa motivação for pura, isto é: se não houver desejos egoísticos ou 
ganância de lucro.

Quando um discípulo segue a trilha da Luz deverá observar sua atitude e 
examinar se, de certa forma, seus desejos não estão prejudicando seus semelhantes 
ou se está enganando os demais, consciente ou inconscientemente. O amor 
desinteressado em relação ao outro ser, resolve tais problemas. Ele mostra também a 
verdadeira possibilidade de auxiliar os outros.

Se, conscientemente, quereis embelezar a vossa vida cotidiana - então irradiai 
amor ao próximo, amai-o intensamente - vereis que o vosso mundo se iluminará e as 
pessoas, amavelmente, virão ao vosso encontro.

AMOR atua de modo contagiante e afasta as trevas de vosso mundo.
Amorosos amigos saúdo-vos aqui, no Templo da PRECIPITAÇÃO, e convido-vos a 

colaborarem conosco na expansão da Chama da Força Criadora. Vossa evolução 
depende dessa colaboração. Se aumentardes suficientemente o sentimento do amor 
para neutralizar as trevas reinantes no mundo de aparência - tanto quanto vosso raio 
de influência possa alcançar - determinarão quais são os valores e “tesouros no céu” 
que devem ser acumulados para viver corretamente. Vós sois os criadores de vosso 
mundo. Tudo que pensais se expressa em vossa vida. Exercitai vossa força criadora, 
que se desenvolve e toma força na proporção do uso que dela fazeis.

Neste período de aprendizagem queremos indicar-vos aquilo que define uma 
atitude correta, e o que pode ser melhorado, a fim de proporcionar um impulso maior 
em vossa vida. Em alguns discípulos apresentam-se, preponderantemente, grande 
mudança de caráter, que expressa maior perfeição e novas possibilidades de ingresso 
no caminho lucificado.

Exercitai, com denodo, o crescimento da Luz Crística; desenvolvei-A ao máximo, 
expandi-A para abençoar toda vida e vereis concretizados o vosso Plano Divino.

***
O TEMPLO DA VERDADE
Situa-se no reino etérico, sobre a Ilha de Creta.
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Hierofante: Mestre HILARION
Cor da chama: verde chinês
Características: Verdade e Curas
Músicas-chaves: Coro dos Peregrinos ("Tannhaüser"), de Wagner e Avante 

Soldados de Cristo, Sullivan

Iniciai, em consciência, vossa viagem ao reino etérico, sobre Creta; leves, sem o 
peso do corpo denso e livres da atração da Terra. Dentro da onda vibratória do 
pensamento podeis estar, a qualquer momento, no círculo dos discípulos e 
permanecer na radiosa presença de um dos grandes Mestres da VERDADE, e assimilar 
a irradiação de Sua característica e Sua elevada vibração. Depois, retornai ao vosso 
mundo repletos de Luz da Verdade para levá-la ao vosso campo de influência.

Os registros acásicos relatam a alegria da iluminação espiritual que, em todos os 
tempos, os iniciados lá receberam. Todo sincero buscador da Luz Maior tem o 
privilégio de participar dessa força ascensora; todavia, requer corações puros e 
oferecimento espontâneo para colaborar na obra do Senhor, pondo em execução as 
instruções recebidas que são acompanhadas de uma bênção especial.

O magnânimo Mestre HILARION e Sua Fraternidade têm o importante encargo 
da irradiação da Chama da Verdade, inclusive a força da concentração e da cura.

O Templo de PALAS ATENA (o Partenon), construído por Phidias ou Fídias (uma 
das encarnações de SERAPIS BEY) foi o modelo do Foco de Luz da VERDADE que
atualmente, se encontra consolidado no reino interno.

Os grandes instrutores espirituais e mestres iluminados, de todos os tempos, 
trouxeram à evidência alguns determinados aspectos da verdade e os transmitiram 
aos seus adeptos. Lastimavelmente, tais instruções foram deturpadas, logo que os 
instrutores iluminados se retiraram da face da terra. Aqui, o discípulo aprende a 
reconhecer a verdade que se encontra por detrás das instruções de credos e dogmas, 
das confissões de fé adulteradas desde séculos, que se perdem no tempo. Na 
relevante esfera da Verdade desaparecem as diversidades, permanece a essência 
que vigora eternamente.

Existem muitas Emanações de Vida que estruturaram sua crença nas verdades 
adulteradas. Desiludidas, abandonaram o caminho espiritual declarando-se atéias. 
Tais Emanações, vidas após vidas, carregam em seu corpo etérico a desilusão opondo 
obstáculos a um contínuo progresso espiritual.

O Mestre HILARION pede aos discípulos sua energia para iluminar, por meio da 
Chama da Verdade, os homens ingênuos, que seguem a magnética força de atração 
de qualquer esperto anunciador da verdade.

Palavras do Mestre HILARION:

Meus amigos, vós que estais mergulhados nas Águas Sagradas da Vida, esta 
torrente de energia-luz universal, extraí delas o vosso sustento espiritual!

Existe um profundo laço de união entre todos que, assim como vós, assimilam o 
sustento divino, não importando se os caminhos são diferentes e vários. Percebemos o 
laço de união; permiti que vossos bons pensamentos se irradiem sobre todo ser 
humano, não importando se às vezes suas atitudes parecem incompreensíveis. Seria 
discordância da Lei do Amor se não quisésseis reconhecer o anelo espiritual de outros. 
Para cada degrau de evolução são requeridas outras instruções, outros métodos de 
exercícios, que muitas vezes são desfigurados pela compreensão humana, mas que 
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servem para amadurecer o conhecimento de seus adeptos, e por esse meio fazê-los 
compreender o outro sentido.

Ó discípulos, reconhecestes e aceitastes o vosso caminho em direção à Luz; 
sede gratos pela iluminação de vossa consciência, atitude que ainda falta a muitos 
buscadores. A procura do conhecimento nem sempre vos poupou de andar pelas 
veredas laterais; deveria haver tolerância em relação aos vossos semelhantes, aqueles 
que ainda estão confusos e cuja visão não consegue transpassar as pesadas nuvens 
da ignorância. A esses, também são encaminhados os Auxiliares Invisíveis que, 
cuidadosamente, os conduzem por caminhos predeterminados.

São justamente aquelas pessoas que sentem grande desejo de evoluir que mais 
necessitam de paciência, amor e auxílio protetor, aquelas que percebem haver algo 
mais sobre a Verdade pura.

Gostaríeis de auxiliá-las?

***

O TEMPLO DA PAZ
Situa-se perto da cidade de Suva, nas Ilhas Fiji, Oceano Pacífico.

Hierofante: Mestre SURYA
Cores das chamas: ouro, rosa, azul.
Características: Paz Cósmica e Amor
Melodia-chave: Aloha, canção havaiana.

O Templo do majestoso Mestre SURYA está localizado sobre a maior Ilha Fiji, 
sendo um dos poucos FOCOS de Luz no plano físico e funciona no interior de uma 
montanha. Sua entrada é conhecida por poucas pessoas. O discípulo que deseja 
freqüentar este Templo, através de sua consciência projetada, poderá fazê-lo, pois 
não há qualquer dificuldade que o impeça de visitar este sacrossanto Templo da Paz.

A Ilha Fiji pertence a outros grupos de ilhas do Pacífico. São terras restantes do 
Continente Mu que submergiu nas águas do Oceano Pacífico. Transpostos os umbrais 
do Templo, vos achais de imediato dentro de um belíssimo palácio de cristal. O
assoalho assemelha-se a um transparente mar de cristal, matizado com diversas cores 
de luz cintilante. Tendes a sensação que anda sobre água furta-cor.

O símbolo peculiar desta Cidade de Luz é uma cruz sobre a qual vê-se um 
círculo. Seu significado é: "Aqui reina o espírito sobre a matéria."

Os discípulos sobem os diversos degraus em formato circular, organizados em 
volta do Templo, enquanto percebem as cores cambiantes da Luz cintilante que pulsa 
sob o assoalho transparente. A gigantesca extensão do Foco de Luz não permite ver o 
limite deste Templo, já que tudo consiste de substância cristalina. Na medida que se 
chega para mais perto do centro, nota-se a intensidade da vibração.

Se o discípulo tem um encontro como majestoso Mestre SURYA, este contato se 
resume em um acontecimento de felicidade. Ele recebe a bênção e quando o Mestre 
lhe estende a mão transpassa pelo discípulo uma acelerada energia vibrante, 
principalmente quando o Mestre o fita com os olhos profundos, cumprimentando-o 
com a seguinte saudação: "A PAZ ESTEJA CONVOSCO”..

Muitos auxiliares e preceptores aceitam discípulos para instruí-los sobre a tarefa 
que deverão executar... Que a Paz permaneça na Terra.
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Palavras do Mestre SURYA:

A Luz Interna, a Chispa ou a Centelha em cada ser humano é o seu Foco de Luz 
através do qual o Ser Divino gostaria de manifestar-se. Portanto, ele traz em si o germe 
de sua Perfeição, à semelhança do Homem Divino, o qual algum dia ele expressará 
plenamente.

Vós, discípulos, tendes incentivado este germe interno ao pleno crescimento, e 
as forças que nele estão viventes aos poucos vão aumentando. Deste modo, a Luz 
Interna se sobressai, tornando-se visível. O paciente trabalho de instrução de vossos 
preceptores frutificou e eles demonstraram grande esperança. Vossa atuação nas 
Cidades de Luz, assim como o vosso trabalho no mundo físico, são os suprimentos que 
servem para desabrochar a Luz Interna. O poder de vosso pensamento e vossas 
palavras recebem mais força e se impregnam nos modelos, significando bênção 
reforçada para o mundo.

Eis aqui a vossa tarefa: com o auxílio de visualizações de contornos nítidos, que 
se imprimem na substância sutil, começa a transformação, principalmente no mundo 
invisível, atuando depois no plano físico. Convencei-vos que deste modo sois a 
atividade criadora. Tendes, a qualquer momento, o poder de modificar as situações 
desagradáveis se usais, suficientemente concentrados, o vosso poder e não desanimar 
em reforçar o bem.

Esta será a vossa atividade quando colaborais em Nosso Templo da Paz e 
aproveitais o momento oportuno para colocar em movimento a irradiação da PAZ, 
que se espalha por toda parte.

Gostaríamos que todo ser humano aceitasse este maravilhoso trabalho, que 
deve ser mantido por toda pessoa; enquanto a mesma se mantém dentro de uma 
esfera de paz profunda irá beneficamente influenciar aquelas que com ela convivem.

Refleti: que auxílio poderia ser perene se, enquanto os Grandes Seres do mundo 
da Luz continuassem a irradiar as vibrações de Paz sobre a Terra e os homens não 
estivessem inclinados a sustentá-la?

E preciso um longo caminho de evolução, porquanto cada pessoa deve, em 
primeiro lugar, reconhecer que somente ela é responsável pela falta de paz em seu 
mundo interior e isto reflete em seu próprio círculo de vivência.

Vós, discípulos, adquiristes estes ensinamentos: estais em paz convosco e com 
vossos semelhantes? Enquanto distribuís desavenças e impaciência com vossos 
semelhantes, jamais sereis bons representantes da PAZ.

Vinde e aprendei aqui aquilo que vos falta para transformar-vos em um Foco de 
PAZ. Estamos às vossas ordens e vos envolvemos no Manto da Paz.

***

O TEMPLO DA TRANSMUTAÇÃO E SABEDORIA
Situa-se sobre o Monte Fuji (Fujiyama), no Japão.

Hierofante: Mestre KAMAKURA
Cores das chamas: violeta e dourada
Características: Transmutação e Sabedoria
Música-chave: Aurora, de Grieg
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Sobre o imponente e sagrado Fujiyama, situado no Japão, coberto por neve 

eterna, está ancorada a Chama da Transmutação e da Sabedoria. Este Foco de Luz, 
que desde épocas remotas, é zelado e conservado pelo Mestre Ascencionado 
KAMAKURA, é uma fonte de sabedoria que emana a sua benéfica essência sobre a 
humanidade.

Nosso magnânimo e poderoso Mestre Ascensionado SAINT GERMAIN vem 
acrescentando a este Foco de Luz as Suas irradiações do poder do Fogo Transmutador, 
devido à grande necessidade de forças adicionais desta energia, para dissolver, o 
mais breve possível, os acumulados fardos cármicos, retroativos, da humanidade.

Os discípulos que se aproximam deste FOCO de LUZ, conscientizam-se, mais e 
mais, das intensas vibrações que de longe, são perceptíveis, assim como é vista a 
brancura inexcedível da neve beijada pelo sol, suavizando, aos olhos físicos dos 
buscadores da Luz Maior, o reflexo dos raios solares.

Assim como os peregrinos procuram o monte físico de Fujiyama, subindo, 
vagarosamente, as encostas escarpadas e montanhosas, os discípulos, por sua vez, 
fazem suas visitas em seus corpos sutis, adejando sobre os jardins exuberantes e 
andando sempre em ascensão, até penetrarem no Templo etérico, onde são 
recebidos pelos Seres Divinos que zelam pelas irradiações santificadas deste FOCO de 
LUZ.

Este imponente edifício constitui-se de sete estágios ou andares, e de acordo 
com o grau de evolução do discípulo, ele é atraído ao andar a que faz jus. Quanto 
mais alto o discípulo consegue elevar o seu grau de espiritualidade, tanto mais 
depressa ele se acerca do FOCO de LUZ. Nem todos os companheiros de jornada 
conseguem acompanhar os mais intrépidos; alguns ficam para trás, porque ainda não 
estão em condições de alcançar tão alto estágio de evolução.

Os diversos recintos são de envergadura gigantesca e não existe qualquer obra 
arquitetônica, no mundo físico, que se possa comparar a esta. Esclareço que nesta 
região etérea - tempo e espaço não existem. A vibração é a original, ou seja, a 
primeva - e o discípulo se adapta a ela para enriquecer sua vida e seu ambiente, 
auxiliando a expandir, espontaneamente, a irradiação deste templo.

Palavras do Mestre KAMAKURA:

Sede bem-vindos, diletos discípulos da Luz. Nós vos convidamos a visitar-Nos, a 
penetrar neste FOCO de LUZ paradisíaco, a apreciar sua simplicidade e seu estilo de 
alta vibração que se torna mais e mais perceptível, reforçando-se no decorrer do 
tempo.

A Lei Cósmica preveniu-se para que o poder da Luz fosse distribuído à 
humanidade, através de várias cores ou tonalidades, virtudes ou qualidades e que 
essas fossem ancoradas em determinados locais, na face da Terra. Daqui, deste FOCO 
de LUZ, são irradiadas benéficas forças operantes sobre toda a superfície do planeta; 
podem ser aceitas e transferidas, conscientemente, a outros locais para enriquecer a 
VIDA e reforçar os desejo se poderes altruísticos.

Eis aí o Nosso FOCO da sabedoria e transmutação, um local de LUZ que, desde 
épocas remotas, vem irradiando sua vibração sobre a vida na Terra - a sabedoria 
como conhecimento da força e do poder de expansão da consciência do ser 
humano. Até agora, poucos, no decorrer dos tempos, tiveram conhecimento deste 
poderoso e grandioso FOCO de Sabedoria e Transmutação - calculando-se o número 
de Emanações de Vida que ainda deve ser alcançado para compreender a 
importância deste ensinamento.
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O poder da transmutação tornou-se necessário devido ao retrocesso do 

carma humano, de modo que foi preciso criar-se uma possibilidade para que o ser 
humano pudesse transmutar, purificar e sublimizar sua energia, evitando sufocar-se em 
sua autocriada maldade.

Essas forças transmutadoras irradiam-se para diversos locais sobre a Terra, e todo 
discípulo dotado de algum conhecimento cria, para si, um pequeno Foco de Luz do 
qual se irradiam e se expandem, da mesma forma, as forças purificadoras. Isto é uma 
ação louvável. Estamos prontos a reforçar vossa energia e vosso poder espiritual, fazer-
vos receptivos para, enfim, despertardes a vossa soterrada sabedoria e assim 
poderdes prestar a vossa parte na evolução terráquea com o poder das Forças 
Cósmicas, tais como sábios condutores.

Vossa certeza em distinguir o real não é firme. Fazei a vós mesmos estas 
perguntas: “Até que ponto sou capaz de distinguir o certo do errado para não ser 
ludibriado? Será que me deixo levar pela vaidade, pelas belas palavras dirigidas a 
mim?" Então é certo que o vosso eu-personalidade toma a dianteira. Deixai que a 
vossa consciência EU SOU transpasse toda falsidade. Isto requer um longo caminho de 
evolução, do qual uma boa parte já ultrapassastes.

Toda pessoa que deseja percorrer o caminho do discipulado aceita, 
prontamente, seus companheiros como seres perfeitos e, facilmente, deixa-se levar 
pelos demais, sem qualquer discernimento apurado. Estamos aqui para auxiliar-vos; 
portanto, esforçai-vos para adquirir mais luz e pureza em vossos quatro corpos, para 
transformar-vos em bons, sinceros e conscienciosos conselheiros.

Vossos Auxiliares do Foco de Luz de Fujiyama aguardam, amavelmente, a vossa 
vinda.

***

O TEMPLO DA MISERICÓRDIA
Situa-se no reino etérico, sobre Pequim.

Hierofante: Mestra KUAN YIN
Cores das chamas: púrpuro-rei e violeta
Características: Misericórdia, Compaixão e Amor.
Música-chave: No Jardim de um Mosteiro

O suntuoso Templo da Misericórdia, que é circundado por doze graciosos 
Templos menores, situa-se no reino etérico, sobre Pequim, China.

Cada um desses Templos menores é consagrado a uma virtude ou qualidade 
característica da Perfeição Divina. O discípulo carente de uma ou mais virtudes 
poderá receber maior impulso e purificação, para manifestar com mais perfeição as 
qualidades requeridas, freqüentando esses Templos, enquanto à noite, seu corpo físico 
descansa.

A característica predominante que rege esses Templos é o admirável e 
extraordinário silêncio. O discípulo é elevado a uma vibração suave que penetra em 
seus corpos mental e sentimental, enquanto a sua consciência se preenche com o 
desejo de perdoar tudo que lhe foi imposto como injustiça. Ele também se liberta dos 
sentimentos de ódio, vingança e autojustiça em relação a outras pessoas, quando, 
conscienciosamente, apela por amor e misericórdia, vivenciando, novamente, a 
leveza de sua consciência e a alegria proveniente desta espontânea atitude.
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A Mestra KUAN YIN, Deusa da Misericórdia e Amor, conhecida dos orientalistas 

por MÃE DIVINA, atrai do Coração Celeste a Chama da Misericórdia e Compaixão 
para a atmosfera mais baixa da Terra, onde, temporariamente, a alma, a mente e o 
corpo sofrem as experiências amargas da vida, como retorno de sua energia mal 
aplicada.

Há muitos e muitos séculos, os filhos do homem conheciam a Bem-Amada KUAN 
YIN e Sua Misericordiosa Chama Violeta que tem o poder de transmutar os carmas 
negativos entre pais e filhos, assim como a infelicidade do próximo.

  Em determinadas épocas, KUAN YIN e Sua Corte Espiritual costumavam 
percorrer grande parte da Ásia Oriental. Aqueles crentes que não podiam 
empreender uma longa peregrinação que os levasse até o Templo da Misericórdia,
eram atendidos, pessoalmente, por esta Deusa da Compaixão embora invisível ao 
olho físico dos filhos do homem.  Ela sempre se interessou, e principalmente hoje, em 
auxiliar filhos e pais, para extinguirem, mutuamente, seus próprios carmas de várias 
existências, de modo que passem a expressar, sem perda de tempo, a Perfeição de 
suas próprias Presenças EU SOU.

Em tempos idos, muitas crianças foram levadas à Bem-Amada KUAN YIN para 
receberem o batismo e a bênção do Fogo Violeta, enquanto Ela, durante o 
Cerimonial, mantinha as crianças em Seus próprios braços, transmutando 
bondosamente (de modo invisível aos olhos físicos) o carma daquele pequeno ser, 
tanto quanto Ela podia fazê-lo e tanto quanto fosse permitido pela Lei Cármica. Assim 
fazia, antes que pudessem externar-se estas culpas do passado, esses carmas 
destrutivos como sofrimento da alma, mente e corpo, em quaisquer circunstâncias da 
vida. Naturalmente, essas energias destrutivas foram originadas em existências 
anteriores, por aquelas Emanações de Vida.

Após o Véu de Maya ter sido criado pela massa humana, a adorável KUAN YIN -
assim como outros Seres de Luz, apesar de estes não serem visíveis aos olhos humanos 
vêm continuando Seu excelente trabalho na esfera da Consciência interna, o que, 
naturalmente, tem sido muito eficaz para auxiliar a evolução da humanidade, nosso 
planeta e Sua atmosfera.

A atenção da humanidade vem a ser "a Porta Aberta" para tudo neste mundo, 
e através da mesma, ela se orienta. Quando a misericordiosa Deusa KUAN YIN se 
tornar mais conhecida entre os filhos dos homens, sendo notada Sua perfeição e 
amabilidade, como também daqueles que a auxiliam, todos tornar-se-ão visíveis aos 
olhos físicos dos homens; haverá a estabilidade da bênção da cura, do equilíbrio, 
alegria e paz para a humanidade.

Ao final de uma vida terrena, após o homem passar a suposta "morte", a 
amorável KUAN YIN presta, novamente, um grande e especial serviço a cada um, 
auxiliando a transmutar com o Fogo Violeta muitas cicatrizes, desilusões aparentes, 
sentimentos de má sorte e depressivos remorsos, causas e germes que surgiram de 
situações aflitivas, tanto quanto a Lei Cármica dessas pessoas permita que Ela o faça. 
Isto alivia o indivíduo que irá apresentar-se ante o Conselho Cármico a Quem é dado 
ver tudo o que se passa na aura do candidato. Essa alma é enviada a esferas bem 
mais elevadas onde ela é orientada num aprendizado entre as encarnações.

Palavras da Deusa KUAN YIN:

Vemos o que espera por vós, em vosso mundo terráqueo; tarefas e obrigações a 
serem realizadas, mas também as possibilidades que existem em vosso mundo, se, 
realmente, as admitis como verdadeiras e realizáveis. Estas possibilidades não existem 
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somente na hora de vosso Serviço de Adoração, também em vossos caminhos 
cotidianos. Durante todas as vossas obrigações diárias, tendes a possibilidade de atuar 
e transmutar as qualidades negativas.

Pensai em Mim, quando atuais em vosso mundo, pensai no Amor e Misericórdia. 
Recomendo o perdão, quando não estais em paz com vossos semelhantes. Quando 
observais as suas fraquezas, envolvei-os na Chama da Compaixão; perdoai a todos, e, 
assim, também recebereis em profusão a misericórdia e o perdão.

Refleti sempre sobre este miraculoso intercâmbio; em vossas antiqüíssimas preces 
suplicais perdão, assim como vós também perdoais. Pensai sobre o que dizeis no Pai 
Nosso e na Oração de KRISHNA.

Neste sentido queremos trabalhar mutuamente. Eu vos auxiliarei, se for difícil 
perdoardes os erros de vossos semelhantes. 

Depositarei em vossos corações a Chama da Misericórdia, da Compaixão e do 
Amor juntamente coma poderosa força transmutadora do Fogo Violeta.

***

O TEMPLO DO FOGO VIOLETA DA LIBERDADE
Situa-se na Transilvânia, Montes Cárpatos, Romênia.

Hierofante: Mestre SAINT GERMAIN
Cores das chamas: púrpuro-rei e violeta
Características: Liberdade e Transmutação
Melodias-chave: valsas vienenses de J. Strauss

O magnânimo Mestre SAINT GERMAIN, Chohan da Nova Era do signo de Aquário, 
mais uma vez abriu aos discípulos e buscadores da Luz Maior os portais de Seu Campo 
de Força, o FOCO de LUZ do Fogo Violeta. Há séculos, o Mestre SAINT GERMAIN vem se 
dedicando à liberdade, em favor do bem aos povos da Terra. Seguidamente, 
encarnava-se e levava uma vida através da qual Ele podia aumentar Seu 
"momentum" de liberdade.

Seu Lar Espiritual, no coração da Transilvânia, na Romênia, relaciona-se com Seu 
trabalho à VIDA. Em todos os séculos, têm nascido almas dedicadas à liberdade. 
Como pessoas, tinham uma ocupação espiritual, para dar impulso à evolução da 
humanidade. Como almas, são atraídas ao Templo da Liberdade e, através de 
parentesco espiritual, recebem aqui sua instrução e são incentivadas a concretizar 
ideais elevados. Os grandes dirigentes e governadores dos povos foram hóspedes 
deste Templo; muitas vezes assimilaram, inconscientemente, as vibrações da liberdade 
e carregaram consigo, ao seu mundo, o estímulo e as idéias que aqui receberam.

Mestres e discípulos encontram-se aqui. Cada um pode mergulhar na irradiação 
da Chama da Liberdade e tornar-se colaborador consciente e ativo, enquanto 
leva o ideal da liberdade ao ambiente de suas atividades.

A irradiação da Chama, na profunda cor púrpuro-rei, e a penetração desta Luz 
expandem-se, amplamente, na região etérica deste Templo e acolhem todo 
espontâneo discípulo ou adepto, enviando-os ao mundo, após uma bênção especial. 
Quem deseja concentrar sua consciência neste sacrossanto Santuário da Liberdade, 
pode atrair suas vibrações.

Deixai preencher-vos com o amor e o entusiasmo do poderoso Mestre SAINT 
GERMAIN e esforçai-vos para ser, como Ele, um baluarte da liberdade.
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As valsas de Johann Strauss dão suave beleza a este recanto europeu, que 

tanto foi amado por Ele. E vós sentir-vos-eis arrebatados pela mística sensação que por 
meio da irradiação de Seu Foco de Luz, o nobre Mestre impregnou nestas terras.

Palavras do Mestre SAINT GERMAIN:

Eliminar pensamentos negativos e neutralizar a energia que se encontra aderida 
a eles produz, muitas vezes, uma acelerada melhora de todas as eventuais doenças 
mentais e corporais. Este princípio há muito tempo, já vos é conhecido através da 
ciência médica.

Discípulos devem analisar-vos e descobrir o que isto significa para vós. Não é 
necessário conscientizar-vos das recordações, mas podeis dissolvê-las e consumi-las 
com O auxílio do Fogo Violeta. Se tendes uma perturbação corporal da qual até 
agora não conseguistes ser o "senhor", gostaria de fazer-vos uma proposta: tentai 
visualizar de que consiste vosso corpo etérico. Ele se compõe de uma leve substância 
que corresponde, na forma, ao vosso corpo físico, e cintila dentro de uma delicada 
névoa de suave cor violeta. Apresenta nódoas ou manchas escuras, que denotam 
distúrbios, mas também poderíamos qualificá-las de marcas ou lesões incrustadas, 
produzidas por mágoas, injúrias ou amor-próprio ofendido, etc.

Impreterivelmente, há grande necessidade de afastar todas as máculas. Deveis, 
resoluta e sistematicamente, visualizar, com toda nitidez, os raios violeta que pondes 
em movimento, consumindo e purificando, novamente, todo o vosso corpo etérico, 
até deixá-lo sem mácula, sem defeito algum, luzindo cintilantemente. Desta forma, 
dissolveis malogros, insucessos que se refletem em vosso corpo físico. Ireis vivenciar 
uma sensação de liberdade que se apossará de vós - se afastardes, por meio de um 
trabalho metódico todas as manchas e cicatrizes de vosso corpo etérico.

Diletos amigos, nesta época de atividade do Fogo Violeta, trabalhemos 
mutuamente. Eu ofereço Minha assistência, como colaboração e amparo, aos 
discípulos que se dedicam ao trabalho de Nossa Obra de Liberdade para a Terra.

Vossa deficiência, indisposição ou mal-estar são causas remotas que desejamos, 
desta forma, neutralizar. Fazei uso de Meu auxílio, exercitai vossa faculdade de 
visualização. Talvez reconheçais os defeitos em vosso corpo etérico. Concentrai-vos no 
trabalho de purificação, projetai a irradiação transformadora para dentro do corpo 
etérico e vede vosso corpo vital sublimizado e luminoso. Com isto, serão afastadas as 
aparentes situações de doenças físicas.

Experimentai, diletos discípulos, a oportunidade para este trabalho edificante.

***

O TEMPLO DA TRANSMUTAÇÃO
Situa-se no reino etérico, sobre Cuba.
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Hierofante: Arcanjo EZEQUIEL
Cores das chamas: púrpuro-rei e violeta
Características: Transmutação e Apelos
Música-chave: Danúbio Azul, de J. Strauss.

Outrora, quando a Ilha de Cuba ainda fazia parte do Continente Atlântico, 
erguia-se sobre ela, no plano físico, um Foco de Luz do Templo da Transmutação, para 
onde convergiam muitas pessoas em peregrinação, com o fim de alcançarem a 
purificação e a cura dos corpos físicos, etérico e mental. Durante a época da cultura 
Atlântida, a irradiação desse fogo transmutador e purificador era visível à humanidade.

O poderoso Arcanjo EZEQUIEL e SANTA AMETISTA, Seu Complemento Divino, em 
trabalho mútuo, disciplinavam a fraternidade sacerdotal do Santuário no uso ou 
aplicação do Fogo Violeta. Um desses sacerdotes foi o Bem-Amado SAINT GERMAIN 
que mais tarde, em sua encarnação de Cristóvão Colombo, encontrou o caminho 
para este Santuário, através do oceano, atraído pelo Seu amor ao Fogo Violeta.

Quando da submersão do continente no imenso Oceano Atlântico, o Templo da 
Transmutação, junto com outros Focos de Luz e também o Fogo Sagrado, foram 
elevados ao plano etérico. Seu poderoso Hierofante ainda hoje contínua zelando, 
desta ou daquela forma, pelo Sacrossanto Templo. Juntamente com Seus sacerdotes 
capacitados, Ele libera as poderosas forças purificadoras e transmutadoras para a 
humanidade e o sagrado planeta.

A irradiação deste Fogo manifesta-se na cor púrpuro-rei, que desde épocas 
remotas foi usada em trajes da realeza, de oficiais graduados e estadistas de vários 
países. Ela representava o poder conquistado, para auxiliar a humanidade a modificar 
seu sistema governamental e instituir a Ordem Divina, principalmente quando essa cor 
era usada acompanhada de invocações intensas às FORÇAS TRANSMUTADORAS.

Com a aproximação da Nova Era da Liberdade, esta vibração manifestar-se-á, 
predominantemente, e toda energia mal qualificada será sublimizada pelo Fogo 
Violeta. Este conhecimento está sendo introduzido, lentamente, entre os filhos 
terráqueos, àqueles que ainda não conhecem a graça desta Lei Divina.

Palavras do Arcanjo EZEQUIEL:

Visualizai-vos dentro de um pilar de Fogo Violeta. Este Fogo dissolve os fardos 
cármicos que ainda trazeis convosco. Insistimos em oferecer Nossos serviços. Cabe a 
vós, todavia, apelardes por Nós; assim vos transformareis em uma flamejante coluna 
de Fogo Violeta.

Elevastes o "Cálice" de vossa consciência. Ele está repleto com a essência do 
Fogo Sagrado e especialmente com a Força Transformadora. Vós sois o Fogo Violeta 
purificador que faz parte do Fogo Sagrado. Por meio da Sagrada Respiração dos 
discípulos e iniciados, esta Força é enviada à Terra e executa Sua obra sublimizadora, 
sustentada por muitos auxiliares invisíveis. É um trabalho abençoado; fizestes um 
juramento de realizá-lo.

VÓS SOIS A ESPERANÇA DA HIERARQUIA DA LUZ!
Muitos Focos de Luz estão disseminados por toda parte a fim de que o poder 

desta Chama possa reforçar-se, ilimitadamente, e restabelecer a beleza e a liberdade 
na Terra. As riquezas e os tesouros da Terra estarão, novamente, à disposição do filho 
divino e nenhuma obra humana irá empanar essa beleza. A Era da Liberdade já 
começou e as “dores do parto" desta época trazem muito sofrimento à humanidade. 
Só assim ela será purificada. O processo de sublimização precisa subsistir para que um 
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novo mundo possa despontar. Nossa contribuição à Nova Era reforçará a caudalosa 
energia do BEM e célebre surgirá uma nova vida. Multiplicai, constantemente, a força 
do BEM e sede, pois mais receptivos às poderosas irradiações dos Reinos de Luz, pois 
desejamos usar-vos como seus FOCOS; não importa qual seja a vossa ocupação no 
mundo terráqueo, vós sois os canais através dos quais aflui a Luz Divina. Mantende
vossos canais sempre impolutos e desobstruídos, a fim de que esta energia possa 
descer por eles.

***

AS CHAMAS USADAS NOS SANTUÁRIOS

CHAMA AZUL

01. Adágio de AIbinoni
Bem-Amado Princípio, Senhor da Ordem Cósmica.

02. Land of Hope and Glory (Elgar)
Bem-Amado Mestre El Morya

03. Suíte Quebra-Nozes, 4ª parte "Dança da Fada Açucarada” (Tchaikowsky)
Mestra Melissa

04. Pomp and Circunstance (Elgar)
TEMPLO DA VONTADE DIVINA - Mestre El Morya

05. Intermezzo, "Carmem" (Bizet)
Deus Himalaya (Chama Azul/Dourada)

06. Moto Perpétuo (Paganini)

07. Panis Angelicus (Franck)
Mestra Mirian

08. Dança da Fada Açucarada, Suíte Quebra-Nozes (Tchaikowsky)
Mestra Melissa

09. Nimrod de "Variações Enigma" (Elgar)
TEMPLO DA OBEDIÊNCIA - Hier. Mestre Godfre

10. Concerto de Varsóvia (Addinseli)

11. Suíte Karélia, Intermezzo (Sibelius)
Legiões de Anjos da Chama Azul

12. Coro dos Soldados , "Fausto,' (Gounod)
TEMPLO DA FÉ E PROTEÇÃO -Arcanjo Miguel e Fé

13. Coro Nupcial, "Lohengrin" (Wagner)
Bem-Amada Fé
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14. Quinta Sinfonia, 1º Movimento (Beethoven)
TEMPLO DA FORÇA E DECISÃO - Elohim Hércules

15. Sexta Sinfonia, "Pastoral" (Beethoven)
TEMPLO DA SABEDORIA E PAZ ILUMINADA
Hierofantes: Deus e Deusa Himalaya
(Chama Azul/Dourada)

16. Rosa da Inglaterra (Novello)
Anjo da Renovação

17. Os Vitrais da Igreja - São Miguel Arcanjo - (Respighi)
Legiões de Anjos do Bem-Amado Arcanjo Miguel

18. Love's Old Sweet Song (Malloy)
Bem-Amado Deus Himalaya (Chama Azul/Dourada)

CHAMA DOURADA

01. Doce Mistério da Vida, "Naughty Marietta" (Herbert)
Bem-Arnado Mestre Kuthumi

02.  Greensleeves
TEMPLO DO SOL - Mestre Kenich Ahan

03. Aria from the Orchestral Suite (Bach)
Bem-Amado Mestre Djwhal Khul

04. Concerto Nº 1 para Piano, 3º Mov. (Beethoven)
Mestre Vitória

05. Canção da India, "Sadko" (Rimsky-Korsakov)
Bem-Amado Gautama

06. A Cotovia que se Eleva (Vaughn Williams)
Bem-Amado Confúcio

07. Quadros de uma Exposiqão (Moussorgsky)
TEMPLO DA  ILUMINAÇAO - Hierofantes Deuses Meru (obra completa, na 
última parte maior sintonia com este Templo)

08. GIGUE (Pachelbel)
Bem-Amado Mestre Kuthumi

09. Valsas de Chopin (Entre elas, a Valsa Brilhante é Nota-Chave do Templo 
abaixo citado)

TEMPLO DA SABEDORIA - Hier. Bem-Amada Áries

10. Abertura de Hélios (Nieisen)
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Bem-Amados Hélios e Vesta

11. O Jardim Encantado, de "Kitezh" (Stravinsky)
TEMPLO DA LOTUS DOURADA - Hierofantes: Confúcio e Soo Chee

12. Cena e Dança com os Dedos Dourados (Glière)
Bem-Amada Soo Chee

13. Canção de Kashmir (Fiden) TEMPLO DA SABEDORIA E DISCERNIMENTO
            Mestre Kuthumi

14. Jesus, Alegria dos Homens (Bach)
TEMPLO DOURADO DA PAZ E DA LUZ CRÍSTICA
Bem-Amado Mestre Jesus

CHAMA ROSA

01. Melodia em Fá (Rubenstein)
Bem-Amada Mestra Rowena

02. Sinfonia nº 2, 3º Mov. (Rachmaninoff)
Bem-Amada Vênus

03. Polovisian Dance (Borodin)

04. 0 Cisne (Saint-Saens)

05. Rapsódia sobre um Tema de Paganini, 18º Variação. (Rachmaninoff)
Bem-Amado Sanat Kumara, Deus da Paciência.

06. Intermezzo, de "Soror Angélica" (Puccini)

07. Adágio, de "Espártaco" (Kachaturian) Bem-Amados Alfa e Ômega - Sol 
Central (A Criação do Universo)

08. 2º Sinfonia, 4º Mov. (Sibelius)
Elohim Órion

09. Glorifiquemos ao Senhor, "Cavalleria Rusticana" (Mascagni)
TEMPLO DA ADORAÇÃO – Arcanjo Samuel e Caridade

10. Valsa de "Musette" (Puccini)

11. A Moça do cabelo Ruivo (Debussy)

12. Capricho Vienense (Kreisler)
Bem-Amado Sanat Kurnara

13. Concerto para Piano Nº 1, 2º  Mov. (Chopin)
TEMPLO DO CORAÇÃO - Hier. Mestra Rowena



44

14.  Homing
Bem-Amado Santo Aéolo

15. O Amanhecer (At Dawning), (Cadman)
TEMPLO DA CONSOLAÇAO - Bem-Amado Maha Chohan
(Chama Rosa/Ouro)

16. Noturno Op. 9 (Chopin)
TEMPLO DO AMOR - Bem-Amado Maitreya

CHAMA BRANCO-CRISTAL

01. Sonho de Amor (Liszt)
Bem-Amado Mestre Serapis Bey

02. Sob as Asas da Canção (Mendelsohn)
TEMPLO DA HARMONIA - Mestre LaMorae

03. Bênção de Deus na Solidão  (Liszt)
TEMPLO DA ASCENSÃO – Mestre LaMorae

04. Intermezzo, “Cavalleria Rusticana” (Mascagni) Arcanjo Gabriel

05. Parsifal, Ato 1 (Wagner)
TEMPLO DA ESPERANÇA - Arcanjo Gabriel e Esperança (Obra inspirada no 
Santo Gral. Usamos na elevação da Taça)

06. Amor e Morte, "Tristão e Isolda" (Wagner)

07. Parsifal (Wagner)

08. Sinfonia, de "Fausto", 2º Mov. (Liszt)

09. Marcha Festiva, "Tannhauser" (Wagner) Elohim Astréa

10. 9ª Sinfonia, 3º Mov. (Beethoven)

11. Celeste Aida, de "Aida" (Verdi)

12. Serenata (Schubert)

13. Poema (Fibichi)
Mestre Serapis Bey

CHAMA VERDE

01. Canon (Pachelbel) Obra completa. Bem-Amada Cristal - Deusa da Música

02. Avante, Soldados de Cristo (Sullivan) - Mestre Hilarion
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03. Um Suspiro (Liszt)

04. Dança de Anita

05.  Sinfonia Concertante, 3º Mov. (Mozart)

06. Sonata ao Luar (Beethoven) TEMPLO DA MÚSICA - Hier. Bem-Amada 
Sonata

07. Tocata e Fuga em Ré Menor (Bach) TEMPLO DA CIÊNCIA E DA CURA -
Mestre Hilarion

08. Abertura, de "Tannhauser" (Wagner) TEMPLO DA VERDADE - Palas Atena, 
Deusa da Verdade

09. Coro dos Peregrinos, "Tannhauser" (Wagner) Bem-Amado Mestre Hilarion

10. Sinfonia nº 41, Júpiter, Mov. 1, 2 e 4 (Mozart)
Bem-Amado Júpiter (Chama Verde/Dourada)

11. Um Sussurro de Esperança (Hawthorne) Arcanjo Rafael

12. Ave-Maria (Schubert)
Bem-Amada Maria

13. Prelúdio, Coral e Fuga (Franck)
Chama da Cura

14. Sinfonia sobre um Ar de Montanha Francesa, 3º  Mov. (D'Indy)

15. Estrela Vespertina, "Tannhauser" (Wagner)
TEMPLO DA PRECIPITAÇÃO - (Chama Verde/Dourada)

16. Marcha, Suíte Quebra-Nozes (Tchaikowsky)
Bem-Amada Científica

17. Faith of our Fathers (Hemy Walton)
TEMPLO DA PERCEPÇÃO DIVINA - Hier. Mestre Lanto
(Chama Verde/Dourada)

CHAMA RUBI

01. Dança dos Espíritos Abençoados, "Orfeu e Eurídice" (Gluck)

02. lntermezzo, de "Notre Dame" (F. Schmidt)
TEMPLO DA UNIÃO -Anjo Micah

03. Joy to the World (Haendel)
Mestre Jesus
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04. Berceuse (Canção de Ninar) (Brahms)
Arcanjo Uriel

05. Pavana para uma Princesa Morta (Ravel)

06. Sonho (Réverie), (Debussy)

07. Gymnopedie Nº 3 (Eric Satie)

08. Louvor à Virgem Maria (Verdi)

09. Pater Noster (Tchaikowsky)

10. Prece Vespertina, "Hansel e Gretel" (Humperdinck)
Anjos da Paz e do Ministério

11. Tema de Lara, "Dr. Zhivago" (Maurice Jarre)
Mestra Nada
(Obs.: esta música por ser muito ritmada não é adequada a Cerimoniais)

12. A Cidade Santa (Adams)
Bem-Amado João

13. Laudate Dominum (Mozart)

14. Meu Herói "Soldado de Chocolate" (Herbert)
Mestra Nada

15. Concerto para Piano (2 extratos), (Grieg)
TEMPLO DA TRANFIGURAÇÃO - Mestra Nada

16. A Perfect Day
TEMPLO DA RESSURREIÇÃO - Arcanjo Gabriel e Mãe Maria

CHAMA VIOLETA

01. No Jardim de um Mosteiro (Ketelbey)
TEMPLO DA MISERICÓRDIA - Bem-Amada Kuan Yin
(Chama Púrpura-Violeta)

02. Valsa Opus 39 (Brahms)

03. Valsa do Imperador (Strauss)

04. Danúbio Azul (Strauss)
Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista

05. Contos dos Bosques de Viena (Strauss)
Mestre Saint Germain
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06. Tu e Tu (Strauss)

07. Aurora, "Peer Gynt" (Grieg)
TEMPLO DA SABEDORIA E TRANSMUTAÇAO (Chama Violeta/Dourada)

08. Adágio, Concerto de Aranjuez (Rodrigo)
Mestre Saint Germain

09. Va Pensiero, "Nabuco" (Verdi)
Bem-Amada Mercedes

10. Alegria Parisiense (Offenbach)

11. Assim Falou Zarathustra (Schubert)
TEMPLO DO FOGO ESPIRITUAL E ENTUSIASMO -Hier.
Bem-Amado Zarathustra.

12. Música do Fogo Mágico (Wagner)
TEMPLO DO FOGO VIOLETA E DA PURIFICAÇAO-Hierofantes: Arcanjo 
Ezequiel e Santa Ametista

13. Sinfonia nº  4, 1 Mov. (Schumann)

14. Nona Sinfonia, 4º Mov. (Schubert)

15. OMoldávia (Smetana)
Bem-Amado Mestre Netuno

16. A Cavalgada das Valquírias (Wagner)

17. Trepak, Suíte Quebra-Nozes (Tchaikowsky)
Salamandras

18. A Montanha Misteriosa, Sinfonia Nº 2 (Hovhaness)
TEMPLO DA SÉTIMA RAÇA RAIZ - Senhor Saithru

19. São Gregório, o Grande, "Os Vitrais da Igreja" (Respighi)

CHAMA TRINA

01. Marseillaise (Berlioz e Lisle)
TEMPLO DA LIBERDADE, DA BELEZA E DAS ARTES
Bem-Amada Mestra Rowena

02. Aloha
TEMPLO DA PAZ - Hier. Mestre Surya

03. Concerto Nº 1, para Piano (Tchaikowsky)
TEMPLO DO EQUILÍBRIO E PODER DOS DEVAS  
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Bem-Amado Lemuel

04. Hymn of Tranksgiving (Hino de Ação de Graças), da 6º Sinfonia (Beethoven)
SHAMBALLA

LEGIÃO ANGÉLICA

01. Kamenoi Ostrov (Rubenstein)

02. Suíte Karélia, Intermezzo (Sibelíus)
Legiões de Anjos Azuis

03. Prece Vespertina, "Hansel e Gretel" (Humperdinck) (Chama Rubi)
Anjos da Paz e do Ministério

04.  Canção de Solvíeg, "Peer Gynt" (Grieg)


