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EU SOU um Ser de Luz, Meu nome é PRINCÍPIO. 
 
Meu Ser é composto da substância do PRINCÍPIO DIVINO que mantém a ORDEM CÓSMICA (Ordem, 

no sentido de método, regularidade..). 
O vós, diletos discípulos da Luz, que aceitastes a responsabili dade de incrementar e auxili ar a evolução, 

colocando esta amada Terra em seu legítimo lugar. Para cumprir esta obrigação é necessário extrair a essência 
desta virtude - a Ordem Divina - que Eu represento para este planeta, é preciso vivê-Ia para poder expressá-Ia 
em vosso mundo cotidiano. 

Sempre que precisardes resolver vossos problemas, suplicai minha intervenção. Quando a Ordem Divina 
tiver que retornar à vossa vida diária, Eu correrei ao vosso encontro para auxili ar-vos, se, para tanto, Me forem 
facultados os meios. Desejo fazer-Me lembrar e ofereço os Meus préstimos. 

A ordem na vida de um discípulo da Luz é fator de progresso na sua meta de evolução espiritual. E 
necessário fomentá-Ia, não somente nos assuntos externos da vida cotidiana, mas, também, no campo espiritual. 
Se mantiverdes a ordem nas pequenas coisas, construireis um campo de força que também se expressará nas 
ações de maior importância. 

A essa virtude deve ser acrescido algo mais do que apenas ordem, no sentido usual da palavra; também é 
necessária uma certa dose de aquiescência ao trabalho concernente à Luz. Para haver aperfeiçoamento nesse 
mister, é imprescindível haver ordem em vossa emanação de vida. Escolhestes este trabalho; portanto, é preciso 
empregardes algumas horas de vosso tempo, a fim de que possa manifestar-se a Ordem Divina em vossa 
existência. 

 
 
Em vosso plano de vida, está previsto o trabalho que prestais à Luz; por conseguinte, preparai-vos para 

realizá-lo, pontualmente, em vossa vida externa; podeis executar, diariamente, vossas tarefas, não somente nas 
horas de meditação ou nos Serviços de Adoração, mas também, por meio de esforços constantes, para atrair 
essa virtude pura e luminosa à vossa vida diária; isso constitui um preceito a ser observado por vossa emanação 
de vida. E deixamos de citar aqui alguns exemplos... 
 A pelai às forças da Ordem Divina e elas serão o instrumento que irá fazer de vossa vida uma obra-prima. 
 Neste campo de atuação, estou sempre pronto a auxiliar-vos. 

EU SOU PRINCÍPIO, a Ordem Cósmica. 
 
 
 

Acontecimentos distintos e peculiares que ocorrem na vida de um discípulo requerem, muitas vezes, 
completa mudança no seu modo de viver e quiçá em seu ambiente. Talvez laços antigos sejam desfeitos e 
novos se estabeleçam. Entretanto, sempre, resultará em progresso para o discípulo; pois, durante o aprendizado 
essas circunstâncias, fases ou crises estimulam e aceleram o desenvolvimento espiritual. 

Se a vida não apresenta qualquer mudança e transcorre sempre inalterada, com facili dade sobrevém a 
estagnação e, talvez, o retrocesso. Certamente as modificações trazem consigo aborrecimentos, e a primeira 
reação é a recusa, a inconformidade com o desconhecido. 

Quando surgir algo novo, refleti sobre o caminho do discipulado que percorreis e que vos conduzirá ao 
ápice, que é a ascensão. E analisai-vos constantemente, se estais bem equipado para o próximo trecho da 
estrada; se não carregais convosco fardo inútil , ou se a trilhais comodamente, porque comodidade representa 
um grande estorvo na jornada e deve ser substituída por mobili dade e vigilância, a fim de reconhecer e 
aproveitar cada oportunidade que se apresenta como sendo uma abertura a atividades mais importantes. Assim, 
uma pessoa esforçada é reconduzida àquilo que ainda necessita aprender para realizar seu Plano Divino. Terá 
que sujeitar-se a muitas mudanças e aceitá-Ias, isso se não quiser peregrinar por um caminho mais longo. 
Procurai estar sempre atento aos aspectos novos e incomuns que surgem em vossa vida; pois existe um bom 
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propósito por detrás, ou seja, adquirirdes a experiência que conduz à ascensão! 
A ordem (disciplina e organização) em tudo aquilo que diga respeito à vossa vida pessoal não deve ser 

negligenciada; pois ela faz parte da existência do discípulo. 
Vosso Amigo, que zela pela força da Ordem Cósmica, no serviço à Luz, 

PRINCÍPIO 
 
 

* * *  
 
Amigos da Luz, 
Quando vos encontrais mergulhados em profunda me 
ditação, ou na leitura de Nossos ensinamentos; quando realizais vossa contemplação diária e, também, ao 
participardes com devoção de um cerimonial de adoração junto a outras almas sequiosas da Luz Maior, abre-s.e 
gradualmente no alto de vossa cabeça a Flor de Lótus. E constante o desenvolvimento desse chacra que, aos 
poucos, vai permitindo a entrada de maior quantidade de energia divinamente quali ficada. Desejamos, 
sinceramente, que esse estado de graça perdure por longo tempo, ou seja perene, de modo que o vosso Cristo 
Interno possa manifestar-se em Sua plena glória, a fim de poderdes atuar através Dele. 

Oferecendo Meus préstimos, apresento-Me dentro de Minha missão, como zelador da Ordem Cósmica. 
Tenho percebido, entretanto, que não recorreis aos Meus dons, tampouco tendes vivido de acordo com eles. 

 
A Ordem Divina é um dos preceitos mais importantes para o desenvolvimento em geral; a vida que existe 

Nela é totalmente pura e obedece à freqüência vibratória da evolução universal, sem sofrer qualquer influência 
de imagens maldosas ou exemplos egoísticos. 

Como a humanidade desprezou o Princípio Cósmico cabe a ela restabelecer agora a harmonia na criação, 
tal como era no começo. Encarnações sucederam-se e umas após outras foram desperdiçadas; também as 
vossas, discípulos. Em alguma época tivestes conhecimento das Leis Divinas; eis que chegou o momento de 
receberdes os ensinamentos da vida. Gostaria de persuadir-vos da importância destas instruções. 

É muito importante os discípulos da Luz cultivarem 
as virtudes divinas, entre elas a da ordem, já que durante o aprendizado, além desta, deverão exercitar 

outras que até agora só tocaram levemente. Portanto, largai tudo que não corresponde à Lei Divina. 
De cada um de vós é requerido um esforço entusiástico, para concluir as múltiplas tarefas que vossos 

Amigos da Luz vos confiam e, passo a passo, preencher vossa vida com mais outra virtude - a Ordem Cósmica 
- que estava apenas soterrada no íntimo de vosso ser e deverá prevalecer na face da Terra no decorrer dos 
tempos. 

Projetai a luz de vossos corações em tudo que não se harmonizar com a Ordem Divina. A essência de 
vossos corações está concentrada na Chama Trina, e se ordenardes, ela se espalhará sobre as situações caóticas; 
Nossas forças sustentam a Ordem, e podereis enviá-La a tudo aquilo que precisa ser modificado. Assim, através 
de vossa atenção, irá manifestar-se em toda parte e em vosso caminho a Ordem Cósmica. Permanecei 
concentrados no trabalho de irradiação da força-perfeição (que aprendestes) o qual irá novamente estabelecer a 
Ordem no Planeta; e abandonai tudo que não estiver de acordo com a Lei Divina. 
 A Ordem Cósmica no mundo constitui a perfeição manifestada. 

 Sempre pronto a, auxili ar-vos. 
 EU SOU PRINCIPIO, da Ordem Cósmica. 

 
 
 
* * *  
 

A abundância de bens está subordinada à Ordem Oculta. E ela somente se manifesta na vida 
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material quando o homem é dotado de boas qualidades, pois a opulência necessita encontrar seu 
correspondente no coração do ser humano. 

O poder coesivo do amor e a far tura estão presentes no Fogo Sagrado, do coração; ali permanecem 
e depois irr adiam-se em todas as direções. Porém, quando o homem passa a cultivar pensamentos 
negativos, tornando-se impaciente e desarmonioso, o bem afasta-se automaticamente. Dois pensamentos 
opostos - o bem e o mal - não podem agir simultaneamente. 

Se observardes escrupulosamente a Ordem da Lei Oculta, jamais sofrereis pobreza material ou espiritual. 
Toda essência divina obedece a essa mesma lei, que também exerce sua força de atração sobre a natureza 
humana. Como acontece quando um canal está disponível, e a Ordem Divina o transforma num ancoradouro. 

Procurai extrair dela seus efeitos práticos. Sede um campo de atração para os dons divinos e tornai-vos um 
FOCO de Luz a irradiar essas qualidades! A abundância de dádivas será uma realidade em vosso mundo. Não 
existe qualquer obstáculo que vos impeça de receberdes o bem, a não ser a barreira formada pela qualidade de 
vossa vibração, que vos isola da riqueza dos dons divinos. 

Quando pedirdes far tura, seja do que for , agradecei antes mesmo de receber. Gerai, pr imeiramente, 
um centro magnético tendo em mente as palavras do Bem-Amado Mestre Jesus, que perduram até hoje: 
" Buscai, pois, em pr imeiro lugar , o reino de Deus e a Sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas de 
acréscimo" . (6:33 Mateus). 

Fazei uma provisão de virtudes, visto que elas abençoarão a vossa própria vida, vos transformando num 
ancoradouro da prosperidade; porque jamais a escassez poderáprevalecer sobre a abundância. Se vos isolais, 
julgando que não tendes condições financeiras de formar um grupo, ou de freqüentar este ou aquele FOCO de 
Luz, então estais colocando um obstáculo entre a riqueza divina e a vossa situação econômica. Fazei uma 
avaliação das vezes que pensastes na opulência de Deus e rechaçai as dificuldades que vós mesmos vos 
impusestes. 

Dedico-Me aos discípulos que necessitam obter da Ordem Cósmica a abundância de todos os bens. 

PRINCÍPIO, da Ordem Cósmica, no serviço à Luz. 

 
 

* * *  
 

 
 
Cada um de vossos trabalhos cotidianos pode converter-se em uma pequena Ação de Graças ou um 

Serviço Divino, se for realizado com amor, harmonia e paz. 
Somente assim, toda a vossa vida poderá estar envolta numa ininterrupta harmonia, irradiando amor e com 

as forças de vosso Santo-Ser-Crístico em ascensão, mesmo que tenhais de realizar trabalhos menos importantes. 
Estamos cientes de que muitos discípulos da Luz esperam um trabalho especial, e perdem tempo dirigindo 

suas energias para outras direções. 
Amigos da Luz, a vós que estais empenhados em usar as forças divinas, gostaria de dizer: esta é a vossa 

tarefa; não percais tempo esperando pelos condiscípulos; preenchei vossas obrigações diárias com dedicação, e 
fazei a puríssima força da luz afluir a tudo que tocais. Abençoai as pessoas que vos cercam e expandi vossas 
irradiações por toda parte. 

Discípulos, esta é uma grande obra bem mais significativa do que podeis imaginar ou avaliar. Todas as 
vossas faculdades irão desenvolver-se de tal forma, que um dia, 
inesperadamente, vos será designada uma tarefa que hoje está além de vossa compreensão humana. 

Agora, chegou a época de estudar e demonstrar vossa dedicação e competência; de pôr em prática aquilo 
que aprendestes no dia-a-dia, e executar os encargos até a sua conclusão. Portanto, não deixeis que o tempo se 
esgote inutilmente. Toda hora é importante para o vosso progresso espiritual, para aquilo que um dia será 
exigido de vós, isto é: serdes, na face da Terra, onde quer que estejais, FOCOS DE LUZ. A luz é 
imprescindível em toda parte e os humanos irão procurar-vos, porque desejarão iluminarse com a luz que 



Eso
te

ric
Book

irradiais. Pouco a pouco, o vosso Plano Divino toma forma, e esta se torna cada vez mais nítida, indicando a 
verdadeira função que deveis exercer. Digo verdadeira função; porém, o mais certo seria dizer: onde deve 
manifestar-se a Vontade Divina. 

Enquanto essa função não se apresenta, fazei aquilo que está em vossas mãos. Tudo o que fizerdes poderá 
servir para vos abençoar e ao vosso mundo. Há um ditado popular que diz: "Não deveis nadar contra a corrente-
za..." Eu porém vos aconselho: "Nadai dentro da Ordem Cósmica". Sede humildes, complacentes, amorosos e 
pacíficos; assim, todas as vossas obras se elevarão a Deus, pois esta é a sua Vontade. Vigiai vossos 
pensamentos e vossa língua. Não deveis usar palavras ofensivas, nem fazer mau juízo do próximo, pois isto não 
se coaduna com a Ordem Divina. Já refIetistes que cada palavra e pensamento ofensivo vos afastam da Ordem 
Cósmica? 

Palmilhais vossa existência a passos largos, ao encontro do objetivo de vossa vida. Em qualquer lugar 
onde estiverdes, podereis realizar algo construtivo. Os degraus da escada espiritual em que vos encontrais agora 
devem ser galgados; as obras edificantes têm que ser executadas e as responsabili dades assumidas, a fim de 
akançardes os que se adiantaram espiritualmente. Não existe meio algum de "saltar por cima", porque é 
devagar, passo a passo, que ireis vos elevar às alturas. Em cada degrau, surgem novas tarefas para desempenhar 
com coragem e esperança. Outras pessoas que precisam de auxílio entrarão em vossa vida. E assim vosso viver 
irá mudando sensivelmente, sendo essas transformações muito necessárias durante o discipulado, pois que 
representam oportunidades de progresso. 

 
Agradecemos, com amor, o auxílio por vós prestado. Essa estrada que percorreis vos conduzirá à grande 

meta, se continuardes a trilhá-Ia com denodo, de mãos dadas com Nossos Amigos da Luz, e com todas as 
forças e sabedoria que já acumulastes. Essas energias iluminarão o Caminho da Ascensão. 

Eu também Sou um de vossos Amigos, e gostaria de transmitir-vos o conhecimento e a certeza de que não 
há nada mais importante do que seguir o vosso Plano de Vida. 

EU SOU um Ser que representa a Grande Legião Cósmica. Minhas forças e irradiações vos pertencem, 
sempre que as invocardes. 
 

PRINCÍPIO, Ser da Ordem Cósmica. 
 
 

O desejo de beleza e perfeição está presente em cada ser humano; é semelhante a um vago sentimento de 
saudade e recordação da perfeição que um dia usufruiu no Reino da Luz, na Idade de Ouro de muitas eras 
passadas... Geralmente, tal anseio impele o homem a buscar a evolução espiritual. 

Essa saudade origina-se na força de atração e estímulo que o EU Divino exerce sobre o ser humano, que 
passa, então, a fazer indagações como esta: "Será possível alcançar, novamente, a beleza espiritual e a perfeição 
divina?" 

Quando as criaturas chegam a vós com semelhantes perguntas, é sinal que as suas consciências estão 
receptivas para ouvir e assimilar as primeiras lições sobre o Caminho Real. Nós, também, anteriormente, vos 
observamos e, sem perceberdes, conduzimos determinadas pessoas até vós. Estas, por sua vez, vos transmitiram 
os primeiros e brandos impulsos para que colocásseis os pés no Caminho da Luz. E assim vamos procedendo 
com outros, para que recebam, através de vós, as Nossas instruções, sem que sejam deturpados os Nossos 
ensinamentos. 

Vós, discípulos da Luz, que vos esforçais em seguir os ensinamentos ministrados até agora, sois muito 
preciosos para Nós. Observamos a luz de cada coração, que tal como um diamante necessita de boa lapidação 
para que revele ao mundo exterior a mais perfeita beleza, sem limitar-se, entretanto, à aparência. A substância 
da Luz Universal flui, ininterruptamente, de vosso precioso diamante, aperfeiçoando-o e protegendo-o. 
Esforçai-vos em fazê-Io brilhar. 

Gostaríamos de presenciar o desenvolvimento de Nossos amados discípulos, sem a interferência especial 
do destino e das experiências amargas; geralmente, as provações são as mestras do ser humano, e nem sempre 
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está em Nós o poder de afastá-Ias de vossa trilha. Sou conhecido como o Protetor da Ordem Cósmica, que vos 
oferece a mão para alcançardes o Divino Plano da Vida. Ordem Cósmica, equilíbrio e harmonia vos fazem 
vencer na vida; portanto apelai à Ordem Cósmica, para que vos auxili e em todas as atividades, e trazei-a para 
dentro de vossa Vida. 

O discípulo da Luz aprende que obedecer à Lei Divina é sentir-se em união profunda com todas as outras 
vidas na Terra. Celeremente, alcançareis a beleza e a perfeição, se a observardes. Sede envoltos pela bênção e o 
amor dos Amigos da Luz que vos precederam. EU SOU um de vossos irmãos. 

 
PRINCÍPIO 

 
* * *  
 

O recebimento de uma bênção auxili a o vosso desenvolvimento espiritual. Algum dia, ireis reconhecer a 
quantidade de puríssima energia divina que recebestes e acumulastes durante Nosso trabalho em comum, ano 
após ano. 

Embora a complexidade dessa energia que foi investida em vós... percebe-se que a tendes distribuído de 
forma compensadora. As forças que aprendestes a dominar, e que estão em vossas mãos, tendes passado 
adiante, aos vossos sucessores na vida. Sois semelhantes a elos de uma corrente sem fim, engatados nesse 
ininterrupto caudal que flui da mais alta Fonte Divina, e percorre desde os mais elevados Reinos de Luz até a 
categoria mais baixa da existência; entrelaçado nessa grande irmandade, ou massa humana, à qual pertenceis. 
Entretanto, vos foi concedida a liberdade de progredir, de sair do casulo do plano hominal e abrir as asas para a 
evolução, a fim de voar em direção UNO. Esta oportunidade que vos foi conferida, e que aproveitastes, vos 
dirige à inexorável Lei da Vida. Aqueles que  a tem ensinado e a representam JESUS, entre outros), como 
vossos irmãos mais velhos, desejam que vos eleveis a planos mais altos, que Eles entretanto já ultrapassaram. 

Discípulos, quando seguidamente falamos sobre o assunto não é Nosso intuito afligir-vos pelo fato de ainda 
não terdes vos decidido. Existe apenas um finíssimo véu, entre vós e o grande momento de vossa existência 
atual. O resultado da disciplina que observais e o do entusiasmo pelo vosso trabalho, concordamos, depende 
apenas de quererdes transpor esse véu. 
 Aguardai de coração aberto, os próximos anos, quando grande evolução cósmica, cujos prenúncios devem 
ser tomados sem conta (em vista da altíssima vibração que envolve o Universo), trará grande progresso e 
desenvolvimento de vossas forças. Aproveitai todos os momentos que se apresentarem, para aprenderdes um 
pouco mais. Observai toda pessoa que entre em contato convosco; cada uma delas tem algo a ensinar-vos, e não 
é necessário que possua mais sabedoria ou cultura para vos instruir. Através da convivência do dia-a-dia, 
surgirão ocasiões de aprenderdes aquilo que, eras após eras, estamos ensinando. Se acaso tendes o hábito de 
falar demais... aprendei a calar e a escutar. 

A Justiça e a Ordem Cósmica irão colocar em vossa vida as experiências a que fazeis jus, para chegardes 
ao vosso objetivo. Não existe acaso na trajetória dos discípulos; tudo se processa de acordo com a causa e com 
a vontade da Lei Eterna. 

Tendes sido agraciados com muitas oportunidades de progredir e constatar até que ponto realizastes aquilo 
que reconheceis como certo e verdadeiro. 

Tanto quanto a Lei Divina Me permite, sou um colaborador dos discípulos em seu aprendizado. Estou 
sempre pronto a prestar Meu auxílio; portanto, apelai a Mim. 

Eu vos envolvo com a energia da Ordem Cósmica, e a mantenho em vosso caminho, para que nada externc 
possa perturbar-vos. 

Fazei uso de Meu poder e de Meu oferecimento. 
 

EU SOU PRINCÍPIO, 
a serviço da Ordem Cósmica, vosso Amigo e Irmão 
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Para conseguir-se uma grande manifestação espiritual, é necessário o maior esforço. Em geral, o discípulo não 
se dá conta de seu estilo de vida, que naturalmete deve adaptar-se às exigências do Caminho Real. No 
importante conhecimento adquirido ele deverá pautar o ! modo de viver; então, as chaves lhe serão dadas para e 
atividade. Contudo, o que ele fizer, será de sua inh responsabili dade. 

Se observar o outro lado de sua vida, o discípulo, sem vaidade, poderá reconhecer seu desenvolvimento 
espiritual. Isto acontece quando a Luz interna se expande, embora vagarosamente, mas deixa perceber que as 
limitações que ainda Hoje o assediam já vão se distanciando. A seqüência do Processo mostra que a sua vida 
mundana se modifica consideravelmente e vai ficando para trás. Assim, aquilo que lhe parecia muito 
importante, aos poucos vai perdendo seu valor, isto é, o desinteresse do discípulo modifica o seu modo de ver 
as coisas, em favor do desenvolvimento interno. 
Todo homem perfeito percorreu o caminho Real. A existência terrena é relegada ao último lugar, a fim de que a 
alma se liberte para a VIDA UNA. É o Caminho da Vitoriosa Conclusão, que o discípulo somente pode percor-
rer se não mais estiver carregando o fardo material. 

Procurai extrair toda a sabedoria desta lição; do contrário os vossos maus hábitos e a sedução dos prazeres 
voluptuosos irão dominar-vos. Acumulareis responsabili dades autocriadas que serão obstáculos ao vosso 
desenvolvimento espiritual. 

Estou ao vosso lado sempre que queirais dissolver problemas desta natureza. 
 

PRINCÍPIO, da Ordem Cósmica, no serviço à Luz. 
 
 
Amanhai o campo para a a semeadura, para receber as sementes que produzirão belas flores e bons frutos. 

O preparo do solo é condição primordial para uma boa colheita. 
Vossa disposição em continuar divulgando os ensinamentos sobre a verdade pura que vindes recebendo da 

Hierarquia Espiritual constitui um testemunho de vosso Serviço Prestado por amor - pois nem todas as pessoas 
estão dispostas a trabalhar em favor do bem comum. 

Razão por que estamos aqui, plenos de amor para agradecer a todos os Nossos discípulos que se dedicam a 
esse trabalho de elucidação. Receptividade às instruções do Mundo da Luz é uma das condições principais para 
uma união mais sólida Conosco. E se desejais aprofundarvos nesta sabedoria da verdade pura, então as Forças 
Divinas manifestar-se-ão cada vez mais. Elas atrairão e preencherão vosso mundo com tudo o que for 
necessário para a vossa atuação entre a humanidade. 

Quando, aparentemente, isso não se evidencia, procurai com amor intensificar o vosso Serviço Prestado, 
isento, porém, de qualquer traço de egoísmo; e reivindicai a abundância de todas as dádivas, para que afluam ao 
vosso campo de trabalho em favor da evolução da humanidade. Simultaneamente em prol de vossa própria 
evolução, já que não há separabili dade na Mente Divina, só Unidade. Os poderosos raios da força universal 
obedecem às vossas ordens, e seguem as projeções mentais, qualificadas com amor, que emitis e que retomam a 
vós; sois portanto a própria força da luz universal! 

Que a consciência de vossa força interna vos desperte, despojando-vos de todas as limitações autocriadas. 
Ordem, paz e tranqüili dade são condições indispensáveis para que possais seguir fielmente o vosso Plano 
Divino, e serdes partícipes na realização de boas obras na Terra. 

Nossa gratidão não se limita às poucas palavras que vos dirigimos; e se vossas energias forem 
insuficientes, então, apelai a Nós, que as reforçaremos ilimit adamente. Meus amigos, todos Nós, vossos Irmãos, 
estamos prontos a dar-vos os instrumentos necessários para que peregrineis pelo Caminho Luminoso. Mantende 
a ordem em vossos lares e em vossos trabalhos, tendo cada coisa em seu devido lugar. Ireis perceber uma 
grande mudança para melhor em vossa vida. 

EU SOU a Ordem Cósmica! Se, com denodo, usardes esta afirmação, instantaneamente a Minha 
substância estará agindo em vossa vida. Também, não faltará a energia vital de vossos Irmãos e Irmãs mais 
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Velhos. 
Se vosso local de trabalho estiver em ordem e também vosso lar, então uma quantidade maior de Força Di-

vina poderá ser investida em vós. As energias celestiais são preciosas e não devem ser esbanjadas, pois o tempo 
na Terra passa depressa e aproxima-se a Mudança Cósmica. Ainda há muito por fazer e pôr em ordem. Não 
desperdiceis vosso tempo com literatura barata e comentários fúteis. SILENCIA!. Entregai-vos à meditação e 
concentração e ouvi a Voz Interna. 

Esperamos formar Focos de Luz genuínos em todo o mundo. Visualizai-Os como pequenas poças d'água 
cintilantes, que aumentam gradativamente e juntam-se umas às outras até formar um imenso lago de luz - da 
Substância Universal. Todo discípulo leal, mesmo sendo desconhecido, é envolvido na essência pura da luz, a 
mesma que sustentará o globo terrestre na Grande Mudança Cósmica. 

Discípulos, é vosso dever contribuirdes com vossa luz para o equilíbrio perfeito desse Grande Evento 
Cósmico. Resta pouco tempo para que esta previsão se realize. A Terra, como uma estrela resplandecente, irá 
refletir toda a sua inimaginável beleza no sistema planetário. 

EU SOU PRINCÍPIO, 
da Ordem Cósmica, vosso co-viajor. 

 
* * *  
 
 

Meus queridos amigos, voltei para mais uma instrução. Em cada dia de vossa existência terrena, deverá 
dar um grande passo em direção ao adiantamento espiritual; que esse fosse o vosso propósito nesta escola, que 
é a vida na face da Terra. 

Não permitais nunca que um dia passe sem terdes realizado algo de construtivo, pois o tempo que está à 
vossa disposição é muito escasso e precioso. A vossa colheita, ao final de vossa vida neste plano, deve ser rica 
de virtudes e bons exemplos legados a vossos familiares e conterrâneos. 

Os passos pequenos e incontáveis são necessários para o vosso processo de amadurecimento espiritual. 
Todos os dias passareis por novas experiências; elas vos ensinarão a viver dignamente e a oferecer ao próximo 
consolo, paz, harmonia e muito entusiasmo para que não esmoreça no meio do caminho traçado. 

Todavia, para obter-se uma eterna Coroa de Luz, são exigidas muita ordem e obediência, condições 
fundamentais; pois cada etapa do aprendizado requer do candidato severa disciplina, se é que realmente aspira 
ao progresso espiritual. 
Começai controlando vossos quatro corpos inferiores; o mais rebelde é o corpo emocional que se agita por 
qualquer emoção, boa ou má; principalmente pela opinião dos outros a vosso respeito. As palavras elogiosas, 
que despertam vossa vaidade, são um terreno perigoso - semelhante à areia movediça, e as que vos ofendem 
desequili bram os quatro corpos inferiores. Porquanto vos considerais perfeitos e normalmente não aceitais 
conselhos nem reprimendas. Vosso corpo mental como um sinete tudo imprime em vosso corpo físico. 

Sede persistentes na moldagem de vosso caráter. Afastai a indolência, que é irmã da preguiça. Em vossa 
vida passada, ficaram registradas muitas falhas, esbanjastes vosso tempo em divertimentos fúteis; e, agora, num 
curto espaço de tempo, tereis de recuperar as lições do passado somadas às desta encarnação... Vosso fardo, em 
conseqüência, tornou-se pesado; usai, pois, o miraculoso Fogo Violeta para vos aliviar. 

Não permitais que o tempo de vosso aprendizado passe inutilmente. Mesmo que os acontecimentos vos 
pareçam desagradáveis, procurai aceitá-los e discernir os ensinamentos que eles encerram. Quando tudo corre 
pacificamente, sem qualquer desarmonia provocada pelo próximo, então não há obstáculo a vencer e tampouco 
progresso. São justamente as pedras de tropeço que vos auxili am a crescer espiritualmente, pois é vossa tarefa 
resolver os problemas e superar as dificuldades. Para tanto, fazei uso de vossas Forças. 

Não vos entristeçais quando, acaso, vos sobrevém algo desagradável, mesmo que seja ilusório. Erguei 
vossa cabeça, iluminai tudo com vossa Luz Crística e com a penetrante Força do Amor Cósmico. O resultado 
favorável é instantâneo. 

Quando vossa consciência se eleva, penetrais no Jardim do EDEN E ABSORVEIS A Divina substância, 
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então podeis sentir que sois a própria Luz manifestada. 
 

EU SOU um co-viajor neste imenso Universo. 
 PRINCIPIO, da Ordem Cósmica. 

Há certo tempo, um Ser de Luz saiu do Seu Grande Silêncio, para auxili ar-vos, se o invocardes. Muitas 
vezes ouvistes dizer: "Ordem é a Lei Divina". Esse grandioso Ser representa a Ordem Divina, a ordem em 
vosso processo mental e interesses; em vossas relações sentimentais, em vosso mundo físico e no ambiente 
onde viveis e trabalhais; a ordem ambicionada por um cidadão que ama o seu país. Essa ordem será vossa, se 
resolverdes pedir-lhe para que vos auxili e. Também O reconhecemos em Npsso Reino Universal como sendo o 
BEM-AMADO PRINCIPIO, o Soberano da Ordem Cósmica. Àqueles entre vós que desejam ser os precursores 
e representantes do Primeiro Mandamento Divino, e trazer à Terra o Reino Celestial concedemos a Nossa 
bênção adicional. Esse Ser tão poderoso e de virtudes grandiosas oferece-vos Seu poderoso "Momentum". 

A Ordem Divina, a que me refiro, é muito importante para vós próprios; e Eu gostaria que ponderásseis 
que Ela é aquilo que anel ais, isto é, tornar-vos UNO com a Nossa Ordem Cósmica. Esse é um aspecto que, 
durante anos, tendes demonstrado por vossa presença assídua nos grupos da PONTE PARA A LIBERDADE. 
O outro aspecto éserdes mensageiros desse maravilhoso Ser Cósmico e levardes a Ordem Divina às situações 
caóticas deste planeta. A avaliação de vosso próprio mundo vos dirá quando for necessário seu auxílio. 

Encontrando-vos diante de um empreendimento importante, seja um plano de trabalho do grupo ou um 
projeto pessoal relacionado com o vosso lar, negócios ou interesses, se apelardes ao grande Mestre da Ordem 
Divina ireis constatar que toda a dificuldade se dilui na Ordem Cósmica (mesmo antes de levantardes a mão), e 
que cada parte do esboço é perfeita e se ajusta facilmente aos demais planos. 

Isto irá auxili ar-vos, em grande escala, no sentido de controlardes a impulsividade, porque a vossa 
natureza emocional não será abalada pela sensação de luta. Deixai que a Lei e o Soberano da Ordem Cósmica 
se unam a vós e participem de cada atividade e projeto. Então estareis aptos para contribuir com vossa parte na 
Obra do Senhor. Se, realmente, desejais fazer o que vos digo, então, vinte e quatro horas antes de começar o 
projeto concentrai-vos na pessoa do Mestre, e considerai que Ele é real e tangível. 

Nos reinos mais elevados tudo observa a perfeita Ordem Cósmica. A época atual que atravessais é a do 
Sétimo Raio, e o cerimonial deste Raio é considerado pela Ordem Divina como o belíssimo "Serviço de 
Adoração Dourado". 

A Ordem Cósmica é muito importante, principalmente porque põe em relevo e atrai as irradiações das 
Legiões Angélicas e dos Seres Perfeitos que vos querem auxili ar em algum trabalho especial. A Ordem é o 
primeiro mandamento celeste, e todos os Anjos e Seres divinamente livres obedecem a este preceito. Ao 
servirem os seres ascensionados, Eles podem preservar muito mais Suas energias; e se ainda não criaram o seu 
modelo divino, deixam que a Ordem Cósmica assuma sua formação. 

Por exemplo: se vosso serviço for dedicado ao Bem-Amado JESUS, no mesmo instante será criado o 
modelo divino para cada participante que pertence ao grupo ou o 
que apenas assiste à cerimônia, mas sabe que JESUS, o CRISTO, é o reverenciado. Desde o momento em que o 
altar é magnetizado e o oficiante inicia o ritual, a Ordem Divina toma sobre Si sua sustentação, e o Mestre (que 
neste caso é o Bem-Amado Jesus) assume Sua função na solenidade. 

Quanto maiores forem a pureza, a luz, os cânticos e os pensamentos de amor dirigidos a Jesus, através do 
oficiante e de todo o grupo do Foco de Luz, tanto maior seráa permuta de energias, para vos abençoar, do 
Mestre Jesus e dos Anjos que servem em Seu Santuário. 
Todas as energias puras que liberais são maravilhosas e constituem uma bênção para toda vida. Contudo, o 
Mestre Ascensionado que irá celebrar necessita aguardar o momento em que a atenção dos participantes se 
dirija a Ele. Nesse instante, os Anjos começam a formar o modelo da instrução para aquele momento, conforme 
a Ordem Divina, e, assim, a irradiação e a misericórdia são preparadas para a bênção do Mestre Ascensionado. 

Já que estais interessados e sois indicados para instrutores de muitas pessoas, ponderai a importância de 
vosso cerimonial para manter o modelo da Ordem Divina. Isto não somente se aplica às atividades dos grupos, 
como também pode ser empregado em vosso trabalho cotidiano. Alguns de vós, por exemplo, dedicam sua 



atenção diária a um modelo - não necessariamente o mesmo modelo mas durante 24 horas tornam-se 
semelhantes a um cálice cheio das irradiações de um Mestre Ascensionado. Em vosso caso, se antes de 
começar o dia, após terdes dirigido a atenção à vossa Presença EU SOU, voltardes os pensamentos a 
determinado Mestre Ascensionado procurando em vossas leituras, palavras e atitudes ser tanto quanto possível 
um exemplo da personalidade daquele Mestre (em vez de espalhar a vossa energia em volta de toda a 
Hierarquia Espiritual), ireis receber Dele uma dádiva incalculável. Sabemos, diletos discípulos, que possuís 
devotada admiração e sincero interesse pelos diversos membros da Hierarquia Espiritual, o que ocasiona, de 
vez em quando, a dispersão de vossa energia. 

Deveis saber ainda que grande quantidade de formas-pensamentos negativas que causam 
momentaneamente a desordem em vossa mente são afastadas dentro do critério da Ordem Divina; e também 
vossos sentimentos que, às vezes, se descontrolam, e que não correspondem à Vontade Suprema, de modo que 
o vosso Santo-Ser-Crístico possa expandir-se plenamente. Meditai sobre o quanto este conhecimento vos pode 
ser útil . 

Deus vos abençoe! 
EU SOU vosso Amigo e Mestre, LANTO. 

 
 
 
 
 
 

APELO AO MESTRE PRINCÍPIO 
 
 EU SOU a Ordem Cósmica do Bem-Amado Mestre Princípio; 
 EU SOU Sua plena irradiação; 
 EU SOU a Ordem Cósmica do Bem-Amado Mestre Princípio; 
 EU SOU Sua paz cósmica; 
 EU SOU a Ordem Cósmica do Bem-Amado Mestre Princípio; 
 EU SOU Seu poder cósmico, 
 e Ele reforça esta Ordem Cósmica em mim, a cada hora. 
 
* * *  
 
APELO À ORDEM CÓSMICA 
 

Em nome da Presença Divi_a EU SOU, apelamos a Vós, Bem-Amado Mestre PRINCIPIO, Senhor da 
Ordem Cósmica, a Quem amamos, abençoamos e agradecemos pelo surgimento após o Grande Silêncio: 

- Conduzi as irradiações da Ordem Cósmica até nós, a todas as pessoas, a todos os governos, regências e 
instituições, a todos os planejamentos e intenções que servem ao progresso da humanidade e a toda a vida sobre 
a Terra. 

Agradecemos o atendimento e concretização deste nosso pedido. 
 

* * *  
 
 
APELO AO MESTRE PRINCÍPIO 
 

Em nome da minha Divina, Presença EU SOU, apelo ao Bem-Amado Mestre PRINCIPIO para que escoe 
em minha vida um caudal de energia, que vem a ser a Ordem Cósmica. Mentalizo uma taça de substância 



brilhante sendo derramada em minha consciência, equili brando meu mundo cotidiano e minhas atividades 
espirituais. 

Apelo, neste momento, pelos verdadeiros Instrutores e Mestres, pedindo a orientação e obtenção daquilo 
que é necessário para que o meu crescimento espiritual se faça de maneira mais acentuada. 

Eu cedo à Vontade Divina, mesmo em minha ascensão na Luz, pois Ela me conduzirá ao verdadeiro 
equilíbrio e sintonia com minha chama gêmea e minhas forças serão, assim, muitíssimo intensificadas. 
Meu Amigo na Luz, Serapis Bey. 
Eu Vos agradeço este belíssimo apelo. 
 

* * *  
 

Fim 


