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Ao iniciarmos esta nova publicação, que no prin-
cípio será bimestral, temos o objetivo de ajudar a to-
dos os esotéricos, espiritualistas e místicos de uma
maneira geral, colocando à disposição dos autênticos
buscadores do Caminho da Luz e da Sabedoria
Universal, informações, ensinamentos, orientações ca-
nalizadas dos Mestres de Luz, como as experiências
de seus discípulos para que possam ser úteis ao de-
senvolvimento e evolução espirituais e à busca do ver-
dadeiro caminho que está dentro de cada um de nós.

Quem orienta nossos trabalhos são os Mestres
da Hierarquia Oculta ou Grande Fraternidade
Branca Universal, que também dirigem a Escola de
Sabedoria Universal da Síntese que ainda se encontra
em outros planos dimensionais, mas em processo de
manifestação no mundo físico.

Como temos um intenso material canalizado
(não confundir com mediunidade) vimos colocando-
o à disposição de todos “os buscadores da Luz e da
Sabedoria Esotérica”, e dentro das nossas possibili-
dades materiais, em forma de livros, fitas cassetes,
cursos, vivências, palestras, artigos e agora também
desta forma.

Parte dos trabalhos que publicaremos aqui faz
parte de livros canalizados ainda a serem editados ou
de cursos que ministramos para a abertura dos canais
espirituais, como forma de antecipar um pouco deste
vasto material a todos os interessados, como temos
feito de várias maneiras. Muitos outros trabalhos
surgirão, procurando despertar em cada um as suas
potencialidades latentes, a fim de que exista uma
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evolução real e uma expansão da consciência, do
sentimento e da mente.

Nossos trabalhos, independentes de religiões ou
instituições místico-espiritualistas, visam a ajudar a
todos a caminharem dentro do “Espírito da Verdade”,
de contribuir para o “Retorno do Cristo à Terra” e da
implantação na Terra dos “Novos Caminhos” que a
era aquariana está trazendo e que ajudarão e facilitarão
a espiritualização e ascensão da humanidade e do
planeta no eterno ciclo evolutivo universal para que
“O Reino dos Céus” retorne à Terra e assim, o
“paraíso” não mais seja perdido, visto que na realidade
ele sempre esteve ocultamente presente nos Santuários
Internos de cada um de nós.

Nunca nos colocamos como “donos da verdade”
ou “porta vozes dos Mestres” e sim, como seus
discípulos e obreiros que juntamente com muitos
outros, espalhados por todas as nações, trabalham e
servem a “Grande Obra Divina” para que Ela possa
ser implantada na Terra em benefício da evolução
universal da própria humanidade.

Esperamos assim, que nosso serviço e ação
auxiliem a todos a chegarem ao estágio de consciência,
sentimento, mente e alma para se tornarem “o
Caminho, a Verdade e a Vida”.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
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O QUE É UMA ESCOLA DE SABEDORIA? Henrique Rosa

Em todas as eras passadas foram criadas “Esco-
las de Sabedoria” com os mais diversos nomes e ob-
jetivos que, de uma maneira geral, se orientavam a
ensinar a “sabedoria sagrada” sempre em benefício
da humanidade.

Do ponto de vista esotérico, são organizações es-
pirituais chamadas também de “Ordens Ocultas”. Cada
uma delas trabalha, desenvolve, instrui e direciona
diversos ramos da Sabedoria Universal, chamada tam-
bém na antigüidade de Sabedoria Sagrada, Sabedoria
Divina ou de Mistérios Maiores e Menores.

Existem oito grandes Escolas Ocultas ou Escolas
Maiores, sete ligadas e orientadas pelos Mestres dos
sete Raios e a oitava que é precisamente a síntese dos
sete Raios. Cada uma destas Escolas é responsável
por uma parte da “Sabedoria Sagrada” e tem o objeti-
vo de preparar, desenvolver e expandir espiritualmente
o sentimento, a mente, a consciência e a unificação
com a alma. A este processo chama-se de iniciação
oculta, daí porque as verdadeiras Escolas de Sabe-
doria são iniciáticas. Elas contribuem para que o ser
humano atinja a sua libertação e iluminação espiritu-
ais e se transforme num Ser de Luz, num Mestre, um
irmão mais velho da humanidade. Cada uma destas
Escolas se subdivide em sete escolas menores que atu-
am e administram os chamados mistérios menores.

Uma verdadeira Escola de Sabedoria de cunho
iniciático é dirigida por uma Hierarquia Menor do
excelsos Seres de Luz, os Mestres, e o conjunto de-
las forma a Hierarquia Maior, também conhecida por
Hierarquia Oculta, Grande Fraternidade Branca ou
Governo Oculto do Mundo. Cada uma delas tem suas
próprias tônicas, energias, processos e métodos para
desenvolver e ajudar seres humanos e as almas a se
elevarem a níveis superiores da consciência, da men-
te e do sentimento.

Todas as Escolas de Sabedoria trabalham em
união para o mesmo objetivo, a concretização da
“Grande Obra Divina” dentro dos corações, mentes e
almas de todos os seres em evolução, para que o “Rei-

no de Deus” retorne à Terra.

Inevitavelmente, todo ser humano tem que passar
por estas Escolas de Sabedoria, se realmente quiser
atingir níveis superiores de evolução e alcançar a sua
libertação e iluminação. Elas estão gradualmente
exteriorizando-se e implantando-se no mundo huma-
no. Em várias partes do mundo, discípulos avança-
dos, Mestres Menores e Maiores, discípulos em vári-
os estágios, almas que se encontram no Caminho do
Luz, estão encarnados com a missão de trazê-las para
o mundo físico, com o propósito de que a humanida-
de volte a ter uma nova oportunidade de ser direta-
mente instruída e ajudada por almas iniciadas nos
“Mistérios Sagrados da Sabedoria Divina”.

Muitas organizações de: cunho místico-espiritua-
lista existentes no mundo, dirigidas a orientadas por
personalidades humanas, nada têm a ver com as ver-
dadeiras “Escolas dos Seres de Luz”; apesar de que,
muitas se dizem seus “porta-vozes” ou até vão mais
longe nas suas vaidades e orgulhos intitulando-se “re-
presentantes exclusivas” dos Mestres da Grande
Fraternidade Branca. Não existem “porta-vozes” ou
representantes exclusivos, pois, nem os Mestres de
Luz, nem muito menos suas Escolas trabalham por
processos discriminativos, beneficiando uns, punin-
do outros. Todos as verdadeiros iniciados nos misté-
rios ocultos trabalham para a unidade maior, que é
a unidade divina. Cada um é uma célula viva da
“‘Grande Obra Divina” e jamais será a própria “Obra”.
Todos são “Obreiros” nos mais diversos níveis, tare-
fas e missões, é o conjunto de todos que forma uma
pequena célula da Grande Obra.

Quando uma Escola se estabelece no mundo físi-
co, seus instaladores, previamente escolhidos pelos
Seres de Luz antes de reencarnarem, são coordena-
dores administradores, responsáveis no plano físico
por esta parte da “Obra”. Os que verdadeiramente
dirigem e orientam, são as próprios Mestres de Luz.

 No próximo número:
“A ORIGEM DA ESCOLA DA SÍNTESE”.

Ao longo dos tempos o ser humano buscou a ver-
dade, a libertação, a luz e a sabedoria para com elas
ascender aos píncaros da eternidade e atingir sua rea-
lização universal para viver eternamente.

Por vários meios e processos acabou por seguir “ve-
redas” que não o têm conduzido ao cume de sua mon-
tanha mágica, que na realidade é seu espírito imortal.

Buscou a luz fora de si e só encontrou trevas.

Buscou a paz nos prazeres materiais e só encon-
trou guerras.

Buscou o amor e encontrou ódios e traições.

Buscou a realidade e só encontrou ilusões.

Buscou a saúde e encontrou a doença e o sofri-
mento.

Agora, cansado de tanto buscar por veredas erra-
das, está aprendendo que tudo o que buscou nunca
esteve fora, mas sim dentro de. si mesmo. La’ está o
“espírito da verdade”, o eterno Amor Crístico a unifi-
cação de todas -as realizações, ou a SÍNTESE, e tam-
bém a “quinta essência” de todas as suas experiênci-
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as passadas e presentes.

No eterno agora, os “renovadores” da vida una
estão na Terra para elevá-la até ao cume da montanha
mágica, o espírito da verdade, que em essência ha-
bita tudo e todos.

No momento em que as energias douradas des-
cem, iluminam todos os espíritos e almas, os cami-
nhos da luz se abrem em cada coração, sentimento,
consciência, mente e alma que, sinceramente, busca o
espírito da verdade em seu coração místico, no san-
tuário de seu coração e de sua mente, para encontrar
o caminho que levará à sua montanha mágica espiri-
tual e assim, tornar-se um autêntico tabernáculo do
Divino Pai e da Divina Mãe Universais.

A vossa alma tem que transformar-se na síntese
entre personalidade e alma, o espírito tem que atingir
a fusão entre ele e a alma e assim, atingir a síntese
maior que reside dentro de cada um em estado laten-
te, como na semente, que em essência contém a árvo-
re e na árvore os frutos. Na vossa árvore interna, que
é composta pelo espirito-alma-mente-sentimento-cons-
ciência, estão os frutos dourados da sabedoria de to-
das as existências passadas. Esta é a verdadeira busca
espiritual da alma.

Hoje estamos derramando sobre todos estas ener-
gias douradas do sol crístico, aquele sol espiritual
que, sendo invisível aos olhos humanos, está sempre
presente no espírito e na alma de cada um.

Está chegando o momento em que o denso se tor-
nará sutil, a personalidade buscará a síntese com a
alma: a importância do viver estará voltada para a alma
e o espírito imortal; a maior riqueza será o amor, a
sabedoria e a fraternidade viva universal; cada um
manifestará com toda a liberdade e luminosidade de
sua alma, o espírito da verdade, que despertará den-
tro de cada um e se espalhará pela Terra. Surgirá no
Santuário Interno a Chama Ígnea da Grande Mãe,
conhecida no Ocidente como o Espírito Santo, que
completará a síntese. E todos aqueles que buscaram a
sua renovação interior retornarão ao Reino da Luz
para viver eternamente.

Com muito Amor Crístico, vosso irmão da Luz.

CRISTO-MAITREYA

Do Livro: “Esoterismo Aquariano - A Sabedoria dos Mestres”- Vol.I
- Henrique Rosa e Lourdes Rosa (Lançamento previsto para Janeiro/
Fervereiro 96).

Canalização de Lourdes RosaO RAIO DA SÍNTESE

A Terra, como um todo, tem recebido diversas ener-
gias originárias dos sistemas solares e constelações que
são do mesmo “cinturão cósmico” de que faz parte.

A Terra faz parte de um corpo universal que é o
corpo do sistema Solar e representa para este o cor-
respondente ao chakra cardíaco, seu coração. Assim,
a evolução do planeta está estreitamente associada à
evolução solar que, por sua vez, também é uma parte
de um outro corpo universal ainda maior, mais evolu-
ído, mais complexo. E o sistema solar representa para
este corpo místico (chamemos assim) também o
chakra cardíaco, por isso, ele é dourado.

Existe uma analogia, uma correspondência (uma
das leis herméticas) entre o corpo universal cósmico,
o solar e o planetário. As energias passam de um cor-
po para outro dentro de uma harmonia universal que
está em completo equilíbrio, ou seja, ORDEM. Por
isso todos os seres em evolução dentro destes corpos
têm que obedecer a esta ORDEM UNIVERSAL. Se
não, estarão desequilibrando e gerando energias nega-
tivas de desarmonia, contaminando as células univer-
sais destes corpos místicos, bem como os átomos que
cada ser representa dentro de cada célula planetária.

Muitas células do corpo planetário estão seria-
mente contaminadas, por isso, automaticamente múl-
tiplas energias curativas universais estão sendo atraí-

das para a Terra, a fim de eliminar as causas que estão
provocando os efeitos da contaminação, do mesmo
modo que os anticorpos dentro dos corpos dos seres
humanos vão imediatamente na direção dos invaso-
res, provocadores de doenças e distúrbios orgânicos.

Já estão na Terra os “cirurgiões cósmicos” que
estão dirigindo as respectivas energias curativas, a fim
de eliminar as “causas” que estão provocando a “do-
ença” da qual a Terra foi acometida; e os causadores
já estão todos identificados e terão de ser removidos
deste corpo planetário. Todas aquelas almas (encar-
nadas ou não) que estão provocando as desarmonias
e desequilíbrios (as doenças no planeta) estão e conti-
nuarão sendo removidas da Terra para serem coloca-
das em outro corpo planetário mais adaptado aos seus
níveis evolutivos.

Este é o quadro planetário que hoje está movi-
mentando-se na Terra para que a saúde planetária vol-
te ao seu normal e assim possa surgir O RAIO DA
SÍNTESE, que já começa a fazer-se sentir em todos
aqueles que estão completamente identificados com a
harmonia e o equilíbrio, com a GRANDE ORDEM
UNIVERSAL.

O Raio da Síntese surge sempre num sistema pla-
netário quando este entra em sintonia evolutiva com
os sistemas que estão diretamente ligados a ele e aci-

A MONTANHA MÁGICA
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ma dele. Quando uma determinada porcentagem das
almas em evolução no sistema atinge a GRANDE
UNIDADE MAIOR, atrae para o planeta as energias
de libertação, de expansão espiritual e de iluminação,
as consciências e mentes são expandidas ao ponto de
quererem servir à GRANDE ORDEM UNIVERSAL.

O Raio da Síntese está surgindo na Terra para
unificar as partes separadas e também para expandir
os raios principais e secundários. Os raios planetári-
os se fundirão com o raio solar e todos eles se trans-
formarão precisamente no RAIO DA SÍNTESE, onde
todas as almas atingirão a LUZ MAIOR para a comple-
ta unificação da GRANDE UNIDADE PLANETÁRIA,
para depois atingirem a GRANDE UNIDADE SOLAR.

Agora torna-se mais fácil, prático, objetivo e mais
rápido atingir a luz da unificação individual e coleti-
va; isto graças a todas as almas que em evolução na
Terra já atingiram a unificação luminosa com a inten-
ção pura de melhor poderem servir àqueles que estão
abaixo, no mesmo nível evolutivo e também àqueles
que estão acima de suas próprias evoluções dentro da
GRANDE ORDEM UNIVERSAL. Tudo com o
único objetivo de que todos unidos num “GRANDE
TODO” possam ser células sadias e ordeiras do gran-
de corpo universal planetário e, que este por sua vez,
possa ser um órgão sadio, dentro do grande corpo
solar, que também é um outro órgão maior dentro de
um grande corpo cósmico.

Por corpo estou me referindo a um veículo que
serve para fins e objetivos evolutivos universais, den-
tro da ordem, da harmonia e do equilíbrio universais.

O Raio da Síntese está trazendo as energias da
unificação para que todos possam beneficiar-se delas
e conseguirem atingir a sua harmonia e equilíbrio in-
ternos, para assim, alcançar a auto-libertação, a auto-
salvação e a auto-iluminação, a fim de melhor servi-
rem à ordem universal e melhor e mais rapidamente
se expandirem até atingir a grande consciência cós-
mica que têm em seus espíritos, a centelha divina, uma
partícula divina (como um átomo cósmico da grande
consciência cósmica), para que um dia cada um tam-
bém possa alcançar e ter uma consciência cósmica.

A síntese é a força que une os opostos e junta-
mente com eles cria uma unidade trina, fundindo-os
para ascenderem a oitavas acima do grande ciclo
evolutivo universal.

O Raio da Síntese traz as energias libertadoras
e unificadoras possibilitando que surjam novas expe-
riências e vivências, com elas novos conhecimentos,
e a expansão da sabedoria rumo ao amor universal;
também é a unidade que, através do princípio da von-
tade do espírito e da alma, leva cada um à sua própria
unificação individual para depois atingir-se a grande
unidade de consciências inteligentes que chegaram à
grande unidade na luz divina universal.

O Raio Sintetizador está por sua vez ampliando a
potencialidade dos raios principais e secundários le-
vando-os para níveis maiores, mais abrangentes. Con-
seqüentemente este conseguem penetrar mais nas al-
mas, mentes e consciências de todos os seres em evo-
lução na Terra. Os seres de luz, os Mestres, como vós
os chamais, podem hoje estar mais perto de vós, po-
dem comunicar-se com um número cada vez maior de
discípulos, ensiná-los e ministrar as energias e as orien-
tações de vidas adequadas a cada evolução individual.

É o Raio da Síntese que está possibilitando que
a Hierarquia Oculta, que governa e administra este
sistema planetário, exteriorize-se também no nível da
matéria física, ficando assim ativada e operando des-
de o plano evolutivo mais denso até o mais sutil da
Terra, como deve ser.

Estais num momento cíclico muito importante e
transcendente, muito raro na vida de um planeta. Ten-
des a oportunidade de evoluir rapidamente e de unir-
vos a todos os verdadeiros obreiros da luz universal
que procuram implantar na Terra, em todos os planos e
níveis, as Obras Divinas. Desta forma chamamos de
obreiros aqueles que trabalham para a LUZ DIVINA e
só dela recebem as orientações e instruções.

Um verdadeiro obreiro trabalha para ajudar a uni-
ficar todos aqueles que estão à sua volta, todos a quem
ele possa chegar; ele não divide, mas está sempre so-
mando e multiplicando, sempre expandindo-se e aju-
dando a todos que querem expandir-se na direção da
LUZ DIVINA. Sempre trabalha com AMOR e através
do AMOR UNIVERSAL.

Hoje, neste momento de transição, tendes que
saber distinguir entre os “obreiros da luz” e os “obrei-
ros do caos e da confusão” que servem às trevas; es-
tes procuram por todos os meios criar dificuldades para
que todos parem de buscar a sua verdadeira liberta-
ção, salvação e iluminação espirituais.

Não deveis de dar ouvidos aos fomentadores das
trevas e do caos. No universo existe ordem, assim,
cada um tem que entrar em ordem e sintonia com a
grande ordem universal.

Deveis ouvir as vozes dos vossos Mestres que vos
falam através dos canais da alma e da mente superior,
como também através dos verdadeiros obreiros da luz,
seus autênticos canais, seus mensageiros; estes se no-
tam logo porque nunca impõe nada, sempre procu-
ram expandir os sentimentos, sensibilidade, consci-
ência, mente, compreensão e alma de todos, respei-
tando sempre a individualidade de cada um.

Deveis aproveitar cada minuto do “ciclo do vos-
so tempo”, porque quando ele chegar ao fim talvez
não tenhais mais tempo para poderdes realizar as vos-
sas “obras”; se não as realizardes não podereis atingir
a vossa luz interior, aquela que vos levará à autêntica

O RAIO DA SÍNTESE



Página 5A SÍNTESE - Ano I no 1

unificação espiritual com o divino que reside em cada
um de vós. Aí, sereis LIVRES, como deveis saber. “A
verdade vos tornará livres”. Não a verdade escrita, esta
já é morta, mas mesmo assim, ainda é muito útil a todos
vós, porque nem verdades mortas tendes.  Deveis BUS-
CAR a verdade viva que está dentro de vós.

Qual será a vossa verdade?

Sabeis a vossa verdade?

Buscais a vossa verdade?

Achais que a verdade é só dos livros?

Achais que não tendes que encontrar a vossa ver-
dade?

Quereis ver que não sabeis nada de vós e da vos-
sa verdade?

Prestai a atenção, olhai!

Quem sois? De onde viestes? O que fazeis na
Terra? O que tendes a fazer neste planeta? Por que
estais aqui? Para onde vais? Sabeis as vossas
existencias passadas? Sabeis por que sofreis? Sabeis
por que criastes karmas? Sabeis por que não sabeis quase
nada da vossa própria evolução individual e coletiva?

Que mistério reside em vós? Em cada célula de
vossos corpos? Que potencialidades tendes dentro de
vós que desconheceis?

Podia continuar sem parar e sei que vou encon-
trar raros seres humanos que saibam concreta e objeti-
vamente dar as respostas corretas a todas estas pergun-
tas; às perguntas, que por medo nem conseguem for-
mular, mas que estão dentro de cada um em potência.

Necessitais BUSCAR as vossas respostas, e elas
não se encontram fora de vós, estão todas dentro de
vós; basta buscá-las e incorporá-las à vossa consciên-
cia para poderdes expandir-vos rumo à LUZ DIVI-
NA, unificar-vos com ela e serdes Seres de Luz,
crescerdes espiritualmente e também poderdes tornar-
vos “Irmãos mais velhos”, “Mestres” da humanida-
de de que fazeis parte.

Verificareis assim que o raio da síntese está tra-
zendo para a Terra os meios mais rápidos, sintéticos,
para cada um de vós encontrar a própria verdade inte-
rior e por ela tornar-se livre.

Que o RAIO DA SÍNTESE consiga estabele-
cer-se dentro de vós, levando-vos rapidamente a sa-
ber expandir os sete raios dentro de vós e a unificá-
los num só, no RAIO DA SÍNTESE.

SUTRA
O Avatar da Síntese

Do Livro: “Esoterismo Aquariano - A Sabedoria dos Mestres”- Vol.I
- Henrique Rosa e Lourdes Rosa (Lançamento previsto para Janeiro/
Fervereiro 96).

O RAIO DA SÍNTESE

Canalização de Carlos Eduardo NascimentoO CAMINHO DA ALMA
As oportunidades que surgem em vossas vidas,

para aprenderdes e conhecer-vos, representam a
chance que a vida vos dá para aprimorar-vos e assim,
viverdes mais intensamente a verdade interior.

Esta verdade que reside em vossas almas é a ver-
dade que mostra o caminho real, a verdade que dire-
ciona todo discípulo num caminho de consciência e
de luz. Esta verdade expande o discípulo em direção
ao infinito Pai e à infinita Mãe, criadores de toda a
vida. Este expandir-se é crescer, crescer em atitudes e
pensamentos, crescer na vida, crescer compreenden-
do a razão de tudo que ocorre em vossa frente, atra-
vés de vós e atrás de vós.

Aprender com os pássaros, aprender com as mon-
tanhas, aprender com um simples verme que rasteja
em vosso caminho e cuja presença sequer notais.

Aprender é viver em unidade.

Viver em unidade é experimentar a vida em seus
mais diversos níveis de consciência de luz. Viver é
compreender a razão da vida, aprendendo com tudo
que ocorre dentro e fora de vós.

Aprender é olhar para a vida como se olha para
um quadro vivo, onde suas formas se expandem e se
contraem, no yin e no yang ([), onde a eternidade se
manifesta na multiplicidade das formas e na unidade
da não-forma.

Este é o verdadeiro pulsar do universo, o pulsar
que bate em todos os corações, em todas essências
que possuem a vida pulsante em todos os lugares, pla-
nos e dimensões, a vida inteligente que se expande
em todos os níveis, a mesma vida que existe num mi-
cróbio e num ser grandioso, a vida que se expande e
se contrai na eterna manifestação do Tao.

Esta é a vida que reside em vós. É nela que ten-
des que vos fundir. É a ela que deveis vos entregar. É
nela que deveis realizar as vossas essências. É nela
que vivereis em unidade com o criador. É nela que o
vosso coração baterá, como baterá em todos aqueles
seres que estão vibrando na mesma unidade de vida e
de consciência. É esse grande ser que está dentro de
vós: O Cristo. Ele está em vós, como em tudo que
enxergais e no que não enxergais também. Ele pulsa
em tudo e em todos. Ele é a semente da vida que reside
em vossas almas e em vossos espíritos. É nesse pulsar



A SÍNTESE - Ano I no 1Página 6

Em alguns números publicaremos partes de um
dos muitos trabalhos que venho desenvolvendo com
os Seres de Luz. Uma pequena parcela destes “Diálo-
gos” já foram publicados no “Boletim Vida”. Devido
a vários pedidos, republicarei de uma forma mais com-
pleta e desde o início, em virtude de muitas pessoas
os desconhecerem.

Este trabalho poderá gerar alguma polêmica con-
tudo, o meu encontro com J.Krishnamurti  no mun-
do espiritual foi meramente casual, simplesmente re-
lato as minhas experiências e que cada um tire as suas
próprias conclusões.

O Primeiro Encontro. Antes de iniciar os meus
diálogos com Krishnamurti,  relatarei os dois pri-

meiros encontros com ele.

Todo o ser humano tem enormes potencialidades,
geralmente em estado latente, aquilo que em esoterismo
chama-se de faculdades superiores ou  faculdades es-
pirituais. A mente tem uma grande capacidade que
pode ser usada também para transportar-nos a níveis
da mente superior e da alma, até a planos sutis e a
outras dimensões; basta que sejam corretamente de-
senvolvidas.

Não existem seres privilegiados nem com dons
especiais.  Existem sim, uns que têm algumas das suas
faculdades superiores desenvolvidas e outros ainda
não. Como eu, muitos seres humanos já desenvolve-
ram a capacidade de se “transportar” a planos, mun-

que a vossa vida crística vos está conduzindo para vos
integrar com o Criador. E é nela que deveis ouvir o seu
silêncio. Silêncio que fala através de uma  linguagem
inaudível aos pensamentos conflitantes do  homem. O
silêncio que está em vós. Esse silêncio que fala, mas ao
mesmo tempo silencia as vozes em tormenta. É nesse
silêncio que reside a voz celestial do Criador, em que
a música do universo inicia-se e retorna. É nesse silên-
cio que reside o som primordial de toda criação. É nes-
se silêncio que os ouvidos mais sensíveis conseguem
ouvir o som dAquele que ninguém vê e que aqueles
com coração sensível escutam em seu íntimo.

É nesse silêncio que a vida pulsa e que o eterno se
manifesta. É nele que todos os Grandes Budas e Gran-
des Seres buscaram e aprenderam a ouvi-Lo. É nesse
silêncio que o Criador reside, que toda a natureza em
uníssono vive e que a humanidade está caminhando para
viver. É nesse silêncio que todos nós, Mestres e discípu-
los e todos os seres de luz, buscamos e aprendemos a
viver. É nele que reside a criação e é nele que toda vida
pulsa e em seus mais diversos ritmos, vibrações, movi-
mentos, som, luz e cor, vive e se manifesta. É neste pul-
sar dessa música celestial que a vida se origina e parte
em direção ao infinito e à expansão, aprimorando-se,
crescendo, sempre em tônicas cada vez mais sutis e su-
periores. É neste pulsar que reside o universo e nele toda
a vida está caminhando.

Nesse caminhar a vida nasce, renasce, sempre se
aprimorando, sempre se expandindo.

Este é o som da vida, o som que move todos aque-
les que se entregam à corrente universal da vida.

E assim, a vida parte em direção ao infinito, para
chegar às suas moradas celestiais. Moradas essas que
estão em todo lugar e em lugar nenhum.

É isso que o Criador traz em sua essência, o re-
gistro de um caminhar que não tem fim, o eterno é o

seu objetivo e a vida é a sua representação mais bela e
mais criativa. Esse é o caminhar das almas, das cente-
lhas divinas, que partem em direção ao infinito, ao
eterno, sempre em busca de expansão, de experiên-
cia, sempre numa postura humilde, reconhecendo que
tudo faz parte de um todo maior e que esse maior faz
parte de algo maior ainda, em sucessivas cadeias de
vidas, onde o fim une-se ao princípio e o princípio ao
fim. Por isso, a vida é eterna, não terá fim e não teve
princípio. É o símbolo da serpente que come a pró-
pria cauda, onde o eterno se manifesta no começo e
no fim, sempre em espirais cada vez mais sutis e mais
elevadas, em direção a algo que foge à compreensão
da raça humana. Sabemos que, apesar de termos uma
consciência um pouco mais elevada que as vossas,
não sabemos de tudo e que a vida é infinita.

Por isso, buscamos uma consciência cada vez mas
ampla, porque vivemos uma parcela minúscula dessa
grande consciência chamada Deus. E apesar de vi-
vermos uma parcela mais consciente desse grande
corpo, somos uma parcela de outras parcelas maiores
existentes acima de nós. Deste modo, vivemos nessa
unidade, nesse amor, nessa harmonia e nesse equilí-
brio. E esperamos que todos vós, queridos discípulos
nossos, assumais vossas funções e nelas busqueis uma
expansão real de vós mesmos, a fim de sentirdes a
força, o amor e a divindade que existem em vós. Ai,
sim, podereis sentir e vivenciar um aparcela desse infi-
nito Pai e dessa infinita Mãe. Podereis sentir em vós
mesmos uma parte desta Criação Infinita e nesse mo-
mento, vos fundireis na unidade. E percebereis que
nunca saístes dela, mas sim, que estivestes adormeci-
dos em seu seio. Agora principiastes um viver desperto
na Luz Maior que faz parte do Seu grandioso corpo.

Muita Luz e Amor. Que a Paz esteja convosco.

KOOT HOOMI
Abril/94

O CAMINHO DA ALMA

Canalização de Henrique RosaMEUS DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI - I
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Muitos buscam o Cristo morto na cruz, contudo,
Ele sempre esteve vivo na alma de cada ser humano.

Muitos buscam chegar ao Cristo nos templos fei-
tos pelas mãos dos homens, mas, como foi dito no
passado, “Deus não habita em templos feitos pelas
mãos dos homens”.

Então, qual é o templo onde Ele se encontra e
que não é feito pelas mãos dos homens?

É o que constitui vossos próprios corpos, o con-
junto do físico, astral, mental e alma.

Mas alguns homens religiosos não ensinaram isto
porque é sagrado demais para as suas mentes paradas no
tempo e amarradas a dogmas, tabus, vícios e paixões.

Deveis buscar Deus Pai Criador na essência
sagrada do espírito, Deus Mãe Criadora nas es-
sências energéticas de vossos corpos, “o Filho” dos
Divinos Pais na vossa alma e pela união dos três em

um sereis libertos, ascensionados e regressareis ao
Divino Reino, de onde um dia todos saíram e para
onde um dia todos retornarão. Quanto mais tarde, mais
erros, menos acertos, mais sofrimentos, mais lágrimas
de amargura e dor.

Buscai a “voz do coração e da alma”, “a voz do
silêncio” que, nos Santuários Internos do coração e
da mente, procura orientar-vos e ensinar o retorno ao
“Reino dos Céus” e que na verdade sempre foi o “Rei-
no das Almas”, “o Reino da Luz”.

Deixai de dar valor às coisas mortas. A morte foi
ensinada para vós como o fim, quando na realidade,
ela é o principio de uma nova vida ultradimensional.

Os verdadeiros “portadores da Luz do Ser
Crístico” já estão no mundo humano. Outros em bre-
ve também estarão, para instalar o verdadeiro “Reino
dos Céus”, dentro e fora do ser humano.

Buscai a verdadeira vida que é eterna e que está

dos e dimensões superiores onde habitualmente os
Seres de Luz se encontram.

A primeira vez que encontrei Krishnamurti foi
num lugar onde, normalmente, encontra-se o Mestre
Saint Germain. Lá havia uma reunião do “Conselho
para a Instalação da Era Aquariana”, em cada reunião
há um convidado especial, Seres que estão colabo-
rando para o surgimento da Era Aquariana.

Quando lá cheguei não reparei no  convidado es-
pecial daquele dia. Esperei até receber um sinal de
S.G. para me aproximar, e, em certo momento das
minhas  explicações a S.G. a respeito de acontecimen-
tos que estavam a ocorrer no mundo físico naquela
época, eu disse a  S.G. que quem tinha razão era
Krishnamurti, que no princípio deste século havia
“virado a mesa” contra o conservadorismo de alguns
métodos místico-espiritualistas ainda em vigor.

Saint Germain sorriu e apontou para o final da
mesa; olhei e vi que quem lá estava era Krishnamurti,
magro, cabelo branco curto e escasso, túnica branca.
Fiquei um pouco estarrecido, não esperava. Pergun-
tei a S.G. se poderia falar com ele e me aproximar,
S.G. disse de imediato: - “Claro!”

J. Krishnamurti levantou-se imediatamente.
Reparei que é bastante alto.

Dirigi-me a ele e perguntei se poderia dar-me al-
guns conselhos e se poderia futuramente contatá-lo
mais vezes.

J.K. – Claro! Quantas vezes o quiser, mas não

lhe darei nem conselhos, nem mensagens propriamente
ditas. Nós conversaremos, poderei falar em algum
assunto determinado que ache necessário, você faz as
perguntas, depois, pode tomar nota do que falamos, e
se quiser publicá-las, isso é consigo.

H.R. – Admiro muito o trabalho que o Senhor
fez quando passou pelo mundo físico. Tenho vários
livros do Senhor. O Senhor teve muitas dificuldades
no princípio do seu trabalho no mundo físico?

J.K. – Não sou Deus para me tratar por Senhor!

H.R. – Mas Mestre!

J.K. -  Não me ofenda!

H.R. -  Fiquei completamente desconcertado.
Olhei S.G., ele estava observando todo aquele qua-
dro e ria; encolheu os ombros para mim como que-
rendo dizer no nosso português “agora te vira”.

Voltei-me novamente para J.K.  e perguntei-lhe:
- Mas então como vou tratá-lo?

J.K. – Simplesmente como Krishnamurti.  E
quando à sua pergunta, no princípio tive sim muitas
dificuldades em ser entendido e os meus livros, mi-
nhas palestras, tiveram pouca aceitação. Graças a
amigos consegui sobreviver. As dificuldades são pró-
prias de quem está no verdadeiro Caminho rumo à
grande realidade do Espírito Cósmico.

Continua...)

MEUS DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI - I

Canalização de Henrique RosaO VERDADEIRO TEMPLO
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dentro de vós.

Buscai a vossa verdade que se encontra presente
na alma e por ela sereis realmente livres de tudo que é
trevas, tudo que vos tira a paz, o amor, a justiça, a
felicidade, a verdadeira liberdade, a sabedoria e a Luz.
Estamos cada vez mais perto de vós, trazendo-vos a
multiplicação das energias “Crísticas Planetárias”
para que elas ajudem a libertar o vosso “Cristo Inte-
rior”, que ainda se encontra pregado na vossa cruz.

Não vos deixei aprisionar por aqueles que, falan-
do muito em nosso nome, prometendo “o céu”, na
realidade, dão “o inferno” e têm suas vidas pessoais
no seu inferno particular. Prometem a verdade e vi-
vem na mentira, dizem que libertam e na verdade, eles
próprios são escravos dos” jogos de sedução”, têm
sede de poder subjugador. E como sabeis muito mais
além do que estamos dizendo, nada disto pode ser ori-
ginário daqueles que já seguem a Luz . Estes, procu-
ram levar todos para a Luz, a fim de que sejam real-

mente livres, para que o Ser Crístico não esteja em
algum altar feito pelas mãos dos homens ou nas pági-
nas de um livro mas, sim, presente, ativo e vivido no
altar do vosso Santuário Cardíaco, no vosso pró-
prio Templo Interno. Aí, e só aí, encontrareis o “ver-
dadeiro poder, o poder do coração”, o poder do Cris-
to vivo que ajuda a iluminar tudo e todos, para que
todos sejam verdadeiramente LIVRES, independente
de suas religiões, crenças, raças, posição social, seja
rico ou pobre, seja homem ou mulher.

Com todo o nosso Amor Crístico. Nossas bên-
çãos para todos .

JESUS E KOOT HOOMI
(Os Cristos Planetários para a Era Aquariana)

Do Livro: “Esoterismo Aquariano - A Sabedoria dos Mestres”- Vol.I
- Henrique Rosa e Lourdes Rosa (Lançamento previsto para Janeiro/
Fervereiro 96).

As virtudes do Espírito Santo, hoje em ação no
mundo através da atividade constante das energias
crísticas e aquarianas, aguardam o melhor momento
para, através da ação específica dos Obreiros Maio-
res, imbuir nas almas humanas uma maior ligação com
a ação revolucionária do Fogo Criador.

A energia crística despertada, já no curso dos úl-
timos anos (*), precisa entrar em ação para dar lugar às
atividades das energias ígneas .

Para tanto urge despertar as personalidades de
maior consciência crística. A ação do Espírito Santo
não se concretizará sem que antes esteja atuante essa
consciência crística.

Estes dois aspectos energéticos da Trindade por
certo já estão implantados no seio da humanidade e
são suportes uma da outra. Ou seja, para que as ener-
gias crísticas se tornassem atuantes nos planos mais
densos da matéria foi necessário o despertar do ter-
ceiro aspecto, a ação do Espírito Santo.

Contudo, faz-se necessário um grande alerta a fim
de que todos os trabalhadores da Senda Oculta nas
suas mais variadas e múltiplas funções estejam aten-
tos e conscientes de que :

1.Onde as energias crísticas mais se fizerem sen-
tir, maior será a ação do Espírito Santo.

2.Onde estejam atuando as emanações do Espíri-
to Santo pode-se considerar que as energias crísticas
estão atuando mais fortemente nos planos e subplanos
físicos e astrais.

3.As energias do Espírito Santo são transformati-
vas e as energias crísticas, além de tudo, libertadoras.

Desta forma, confirma-se que no atual momento
da humanidade o ser humano está já em condições de
ter maior consciência de seus níveis mentais superio-
res, com o propósito de a partir da restruturação da
personalidade e por meio da libertação de seu Cristo-
Interno, possa a personalidade trabalhar em sua men-
te as energias transformativas do Espírito Santo para
a criação de uma “Nova Terra e de um Novo Céu”.

A ação do Espírito Santo está presente na huma-
nidade a fim de tornar viável a função do Cristo, na
presente época.

Sem o aproveitamento da Chama Sagrada
Crística não há como trazer ao mundo físico as virtu-
des do Espírito Santo.

Que cada um, ao conscientizar-se dos propósitos
desta mensagem possa refletir melhor sobre o traba-
lho interno, e que se faz urgente, de vivenciar a Luz
do Cristo-Interno, do Santo Ser Crístico, a fim de que
possa receber em si a ação do Espírito Santo.

SAINT GERMAIN
(Mestre do 7º Raio, e o Avatar da Era Aquariana)

(*) Mensagem recebida em janeiro/92
Do Livro: “Esoterismo Aquariano - A Sabedoria dos Mestres”- Vol.I
- Henrique Rosa e Lourdes Rosa (Lançamento previsto para Janeiro/
Fervereiro 96).

O VERDADEIRO TEMPLO

Canalização de Lourdes RosaAS VIRTUDES DO ESPÍRITO SANTO
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O ser humano é um perfeito Templo Divino. Em
seu espírito estão as virtudes divinas da trindade e
na sua alma, a chama trina, refletindo esta divindade
que de si emana e que se encontra fundamentada na
forma física criada com propósitos divinos.

Quando um ser humano volta-se para dentro de
si na busca de suas Origens Divinas, quando ele dia-
loga com a sua alma, aprende sobre a complexidade
de si mesmo porque encontra as energias divinas ema-
nadas nos seus Santuários Internos e vê o que não
via e ouve o que não ouvia; desenvolve outros aspec-
tos de sua consciência para compreender que faz par-
te de um grande grupo de almas que trabalha vida
após vida, participando da construção de um novo
mundo, o mundo espiritual dentro da forma.

O verdadeiro discípulo que busca “O Caminho

da Luz e da Iniciação Aquariana”, aprende que o
planeta é um ser vivo com poder, vida e consciência,
sente que a terra respira, que seu coração bate, sente
que ela é um corpo de DEUS, também um grande
templo onde trabalham as mesmas energias divinas
que habitam dentro do ser humano.

“Sente a pulsação rítmica do coração da natureza
e em silêncio, vivencia a beleza de seus santuários, a
beleza profunda que está além dos véus que só a vida
espiritual pode descerrar. A contemplação e medita-
ção numa simples flor, pode levá-lo a um estado de
consciência superior e assim, a uma das entradas de
seu templo e a encontrar na simetria da natureza, a
unidade com todos os seus seres, propiciando à alma
contemplativa do ser humano, uma entrada no seu mais
secreto reino, onde mora sua “essência divina”, seu
espírito. Assim, na contemplação das formas externas

Que a justiça divina venha até vós e vos dê a for-
ça para seguir a verdade interna.

Nós, caminhantes da luz, observamos nossos ir-
mãos encarnados que estão servindo e se esforçando.
Muito carinho e respeito surgem em nossos corações.

A vossa lição é de aprender com os ensinamentos
daqueles que vão mais à frente, porque eles poderão
clarear as vossas imagens muitas vezes entorpecidas
pelas fantasias criadas pelas personalidades. As ver-
dades humanas são vazias e não servem de parâmetro
para o caminho espiritual. As verdades eternas, essas
sim, representam o caminho verdadeiro e delas, todos
vós irmãos e companheiros de jornada,deverão seguir
e aprender,sempre expandindo e aliando-se com aque-
les que estão em e fazem parte dessa grande comu-
nhão de homens que buscam a Luz.

Em meu tempo, deram-me a missão de trazer a
justiça para meu povo, que estava sem identidade e
sem horizontes. Eu tentei, mas com coração apertado
vos falo agora, quão triste fico, por meu povo, a Índia
tão aprisionada por valores étnicos tão ultrapassados.
E percebo mais do que nunca o quanto a humanidade
prende-se a estados de consciência construídos, não
por Deus, mas por suas vaidades e conceitos cristali-
zados, que não tem nada a ver com o universo divino.
Por isso, entristeço-me quando lembro daqueles mo-
mentos que vivi, e dos quais não me arrependo por-
que a luta de um povo por sua própria identidade deve
ser vivenciada e concretizada para que a justiça brote
e haja mais verdade e mais sabedoria. Tudo se expan-
de numa mesma direção, a direção do futuro. E quan-
do um povo prende-se a um passado morto ou num
presente que não é a sua verdadeira realidade, ele
murcha como uma flor que não tem mais essência,

não tem mais Luz e é consumida pelas incertezas e
pelas ervas daninhas. Essa flor morrerá porque che-
gou ao seu auge de beleza e explendor. E aí, terá que
nascer outra mais bela em outro lugar. O lugar é aqui
na América do Sul, principalmente no Brasil. Aqui, a
flor do espirito brilhará e terá um novo alento, enquan-
to que a própria Índia impregnou-se de muitos males
e muitas doenças físicas, emocionais e mentais. A sua
tradição verdadeira nunca morrerá, mas seu povo vi-
ciado e impregnado com conceitos que não são mais
reais para o momento em que vivemos, terá que par-
tir, e num futuro, limpo dessas amarras, poderá flores-
cer novamente e aí sim, poderá receber as verdadei-
ras sementes que ainda estarão em seus berços e as
novas sementes que o Brasil poderá também doar,
para que num futuro próximo, aqui e lá e em todos
lugares da Terra se instaure a verdade, a justiça, a sa-
bedoria. E a cada povo poderá manifestar-se com a
sua cultura diferente, mas em essência, as verdades
serão as mesmas, dando tônicas e rítmos novos e co-
lorindo assim a vida de uma forma muito mais ampla
e abrangente. Esse é o futuro e o presente. O passado
deixou-nos suas lições e delas aprendemos com nos-
sos próprios erros . E dessas lições utilizaremos aqui-
lo que ainda serve e nessas civilizações que ainda
buscam uma nova identidade poderá nascer um novo
povo, uma nova raça e então, a vida pulsará nova-
mente brilhante e luminosa em todos os cantos do
mundo.

Essas são as nossas palavras.

Com muito carinho e Amor.

Daquele que um dia foi

GANDHI

Henrique Rosa e Lourdes RosaOS SANTUÁRIOS INTERNOS

Canalização de Carlos Eduardo NascimentoAS NOVAS SEMENTES
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da natureza, se aproxima da entrada de seu templo,
se identificando com a vida interior e atingindo sua
beleza interior. Dentro do templo aguardam-no os ele-
vados seres, os perpétuos sacerdotes, Sacerdotisas e
os Seres Angélicos, que oficiarão e conduzirão seus
passos aos Altares Sagrados da Iniciação.

Dentro de cada Templo esperam os DEUSES
pela união consciente da mente do homem com a
Mente Universal, pois, cegos pela matéria densa atra-
vés dos milênios, poucos perceberam até agora a
Mente dentro da substância, a VIDA dentro da maté-
ria. Inúmeros seres humanos buscam o poder e a ri-
queza percorrendo florestas, explorando cavernas, es-
calando montanhas e picos, conquistando terras, mas
os DEUSES os aguardam para escalar alturas de sua
própria consciência, para penetrar suas profundida-
des em busca daquela força e vida interiores, únicas
pelas quais ele pode tornar-se forte em vontade e es-
piritualmente enriquecido”.

Tudo que vive é Divino e tudo que é transforma-
do obedece às Leis da Vida Universal, nas quais inú-
meras partículas se transmutam pela ação das Leis
Cósmicas, gerando novos rítmos em que a matéria será
recriada. Por isso, o corpo humano é um templo em
constante transmutação e a cada dia do CRIADOR,
os seres atemporais, que estão para além da quarta
dimensão, oficiam as transformações, as mutações e
as transmutações.

É um trabalho constante do Espírito Santo-Mãe
que age minuto a minuto, de dentro para fora, aperfei-
çoando a forma, dinamizando as energias que vêm da
alma e do espírito.

A Grande Mãe, precede os “Seres Construto-
res da Forma” e a Eles preside a fim de que o ritmo
da vida seja mantido, para que o movimento e a vi-
bração sejam unos com sua fagulha divina, estabele-
cendo assim a grande ordem universal, na qual to-
dos os seres se unificam sob o manto amoroso da
Grande Mãe.

Filhos e filhas aguardam que a Mãe lhes fale no
coração porque lá é o seu habitat natural, lá Ela reúne
os Sacerdotes que portam os archotes que iluminam o
Caminho do Discípulo até o Santuário Maior da Men-
te, para depois, Sacerdotes, Sacerdotisas, os Mestres,
Discípulos, Discípulas e os Seres Angélicos, serem
acompanhados e oficiados por Ela até o Altar Maior
do Espírito onde reside o Grande Pai.

A Grande Mãe está na Essência de todas as coi-
sas e se assim não fosse, nada existiria. Ela, está reve-
lando a Sua Face ao mundo, levando a todos o que A
buscam, a vislumbrarem Sua Luz de diversas formas.
Assim, todo aquele que puder entrar no Templo e no
Altar da Mente, buscar a essência do três em um,
encontrá-La-á. Porque o Filho está gradualmente ha-
bitando os corações e mentes dos seres humanos, onde

a Divina Mãe coloca-se ao lado do Divino Pai para
inaugurar “a Sua Grande Missão” no mundo, de uni-
ficar tudo e todos através da Chama Crística, trazen-
do e acelerando a ascensão do planeta e de todos os
seres vivos que estiverem alinhados com as Forças
da Criação.

DEUS TRINO habita também todas as formas e
no ser humano será inaugurado seu Novo Templo
após todas as transformações, pois, há em si a semen-
te que o fará florescer em outro corpo divino, não um
corpo de carne, mas um corpo espiritual.

Este Novo Templo já está pulsando em essência
em seus átomos e moléculas, nos centros de força,
nos vórtices energéticos e será construído na medida
em que o ser humano puder penetrar nos Santuários
Sagrados e ativar a consciência da trindade em sua
essência.

As energias masculinas e femininas estão ganhan-
do um novo ritmo e serão equilibradas nos seres hu-
manos, gradualmente, uma vez que no Reino da Na-
tureza este equilíbrio já é harmônico em sua essência.
Porém, todo este processo deriva-se da ação do equi-
líbrio destas energias no universo, onde, no atual ci-
clo, as energias ígneas do Espírito Santo trazem um
novo ritmo e uma nova tônica.

Dentro do ser humano existem diversas Trinda-
des Espirituais energéticas, como já dissemos, dan-
do origem às triangulações dos centros de força, os
chakras. Nestes Altares Maiores do ser humano, a fre-
qüência energética é maior, principalmente quando o
candidato ao Caminho trabalha diretamente com as
energias mentais e com os seres (os Mestres) que ha-
bitam este plano e que trazem energias cada vez mais
potentes e de equilíbrio espiritual.

Quanto mais um candidato trabalha com seus
Mestres e Mentores Espirituais, mais energizados
se tornam os Santuários Internos, a dinâmica vibra-
tória aumenta e isto gera uma expansão de consciên-
cia cada vez maior, induzindo a inteligência a ampli-
ar suas ondas e levando a alma a atingir cada vez
mais os Mundos sutis do Plano Búdhico (um dos
planos da alma), trabalhando conjuntamente com gru-
pos maiores de seres que estão na mesma freqüência
vibratória.

Os Santuários Internos tornam-se a verdadeira
morada do espírito e da alma que tem suas energias
movimentadas, alimentando assim as espirais energé-
ticas que os ligam a Templos em outras dimensões.

O espírito e a alma são direcionados pelas Ener-
gias Trinas e isto inclui que as energias masculinas e
femininas, sejam harmonizadas a cada etapa, num pro-
cesso crescente onde as energias centralizam-se na
consciência, possibilitando sua manifestação nos San-
tuários e Altares Internos.

OS SANTUÁRIOS INTERNOS



Página 11A SÍNTESE - Ano I no 1

O discípulo caminha na “Senda do Amor Uni-
versal”, aonde as polaridades trabalham em perfeita
cooperação, criando um núcleo de energias, em que a
Síntese dá lugar à Sabedoria do Filho Divino, sendo
o Filho um dos Aspectos da Síntese que o discípulo
mais trabalha por representá-Lo no mundo mais denso.

Todos os discípulos são representações e células
do Filho Divino. O Filho é o conjunto destas células
vivas do AMOR-SABEDORIA.

A ação do Filho é de propagar o Amor Univer-
sal, fruto da ação da Vontade e da Criação Divinos,
do PAI e da MÃE.

O ser humano tem ocultado sua verdadeira fun-
ção, na medida em que violenta a si próprio e não dá
atenção à ação do Cristo Interno.

Por isso, no atual momento deste ciclo evolutivo,
a missão do CRISTO-MAITREYA tem sido muito
grande e muito extensiva, contando com a ajuda de
muitos Mestres e Mestras, discípulos e discípulas avan-
çados e muitos outros seres que, unidos, buscam aju-
dar o ser humano a despertar seus estados superiores
de consciência e a abrir os seus canais espirituais
para que o Filho finalmente possa voltar ao Reino Hu-
mano e implantar aqui o Reino dos Céus.

O ser humano está saindo do seu ‘’sono espiritu-
al’’ e está sendo despertado para os Mundos Superio-
res, não sozinho mas pela ação das Energias Trinas
e pela mão do Ser (Cristo-Maitreya) que se dispôs a
doar-se infinitamente para trazer de volta à Terra dos
homens, os Deuses, aqueles Seres que já atingiram a
‘’dimensão divina’’, e por isso se diz que são ‘’Se-
res Divinos’’ ou, como se dizia no passado, ‘’os Deu-
ses’’, para o nascimento da Nova Humanidade que está
surgindo lentamente pela ação do espírito e da alma.

A união das energias masculinas e femininas, do
Pai e da Mãe Divinos, nos Santuários Internos do
ser humano, dá uma nova oportunidade à Humanida-
de, é uma grande revolução que está nascendo de
dentro para fora, trazendo o fruto desta união, o Fi-
lho que ressurge sob o manto protetor da Grande
Mãe-Espírito Santo, Criadora e Progenitora da vida
neste planeta e, sob a vontade determinada do Pai,
organiza o caminho do FILHO e estrutura sua ação
dentro da forma.

Este Ser Crístico é o Novo Ser Humano que
nasce da escuridão para Luz, onde tem consciência
de que o Pai e a Mãe Divinos, só podem agir através
do Criado e Incriado Filho.

Se o Filho é a união do Pai e da Mãe, Ele traz em
seus corpos espirituais as energias Deles, mesmos em
seus Santuários, em seus altares, em sua consciên-
cia, e permanece unido a Eles de modo definitivo,
amando o Pai e a Mãe que residem dentro e fora Dele.

Mas a Trindade está em toda parte, em todos os
seres, por isso o Filho ama a tudo e a todos, vive em
harmonia com tudo e com todos, em Unidade na Trin-
dade e, se sente que esta unidade é ameaçada, doa
sua própria vida para restaurá-la e para salvaguardar a
vida como um todo, cedendo ao universo as qualida-
des da Unidade que estão ativadas em seu espírito e
em sua alma, não se preocupando em morrer para o
mundo da forma mais densa. Esta foi a missão de Je-
sus e é a missão de cada discípulo, na medida em que
doa suas energias amorosas, contidas nos seus San-
tuários em benefício de uma humanidade que per-
deu o Elo com a Unidade.

Quando ingressa na vida espiritual e participa dela
– e não apenas observa, – o ser humano descobre
que sua alma fala e que seu espírito dirige seu cami-
nho. A alma representando os atributos da Mãe e do
Filho Divinos e o espírito, representando os atributos
do Pai Divino.

 A alma é um altar maior onde todos os elemen-
tos da Trindade se manifestam e a partir da qual todos
os outros Santuários são ativados.

Atualmente, pela poderosa ação da Trindade o
ser humano pode ter acesso a todos os seus Santuári-
os, uma oportunidade que jamais teve quando as ener-
gias aquarianas não estavam atuantes. A reunião das
energias de polaridades opostas dá-se agora sob a ação
destas energias. Antes, as forças masculinas e femini-
nas manifestavam-se em oposição, mas hoje, elas já
atuam de modo mais interativo, uma influenciando a
outra numa mesma espiral evolutiva.

A ação do Pai e Mãe Divinos é muito rápida, su-
til e transcendente, e a ação do Filho é dinâmica e
cada vez mais externalizada.

Sem a missão do Cristo-Maitreya, o ser huma-
no nunca poderia atingir a sua plenitude espiritual, por
isto, Ele também está tornando presente suas energias
nos Santuários Internos espirituais do ser humano,
fazendo com que a ação do Espírito Santo-Mãe seja
cada vez mais consciente e intensa.

Todo este trabalho das energias ígneas, está na
verdade, implantando em primeiro lugar dentro de cada
um o Santuário Cristico, a fim de que num outro
passo, a humanidade consiga externalizar a ação do
Grande Pai e da Grande Mãe, ou seja, o ser huma-
no participará da Criação das Formas quando tiver
atingindo plenamente a magnitude espiritual das ener-
gias crísticas nos seus santuários. Nesse estágio es-
piritual a humanidade estará com sua energias sexuais
masculinas e femininas em perfeito equilíbrio e não
gerará as energias densas que gera hoje nas relações
sexuais. Serão energias tão sutis que ajudarão a criar
não só seres do seu reino mas também contribuirão com
outros reinos através das energias amorosas crísticas.

OS SANTUÁRIOS INTERNOS
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 Um dia estaremos juntos, saltando, pulando, cor-
rendo pelos campos floridos e perfumados.

Um dia já não teremos necessidade de nos escon-
dermos da maldade e ingratidão dos homens.

Um dia construiremos juntos novas flores, mistu-
raremos no ar mil aromas diferentes.

Um dia todos terão um jardim para viver, uma
flor para habitar.

Um dia mergulharemos juntos na mesma água e
ela brincará conosco, nos lavará com sua força e nos
alimentará com sua energia.

Um dia brincaremos juntos com os pássaros e com
os animais, eles falarão conosco, porque já não terão
medo da maldade do homem.

Um dia ficaremos de mãos dadas, cruzaremos nos-
sos “elos perdidos” e seremos uma só corrente de amor,
paz, de harmonia e de fraternidade universal.

Esse dia, começa já a despontar nos horizontes
dos espíritos.

Esse dia está perto, a sua aurora já começa a des-
pontar, os elementos e os elementares se agitam em
seus leitos de adormecimento, para acordarem para
uma NOVA VIDA.

Nesse dia nós estaremos juntos.

Nesse dia nós seremos um só povo.

Nesse dia surgirá o GRANDE SENHOR que ha-
bitará para todo o sempre os nossos jardins e viverá
junto de TODOS NÓS.

O vosso amigo do Reino Angélico(*),

LITTANICO
(Um arcanjo da Luz Branca Cristal)

Do Livro: “Esoterismo Aquariano - A Sabedoria dos Mestres”- Vol.I
- Henrique Rosa e Lourdes Rosa (Lançamento previsto para Janeiro/
Fervereiro 96).

Canalização de Henrique RosaUMDIA ESTAREMOS JUNTOS

As energias do Grande Pai e da Grande Mãe vi-
sam à exteriorização das Energias Crísticas em to-
dos os Santuários Internos Espirituais, a fim de que
o ser humano manifeste a ação das energias Trinas
no plano físico.

Todo discípulo deverá experimentar e vivenciar
as Energias Crísticas em seus Santuários, a fim de
que possa entrar cada vez mais em unidade com seu
Pai e Mãe Espirituais.

A Energia Crística é a primeira energia a ser tra-
balhada nos Santuários, pois só esta energia é capaz
de ativar as energias da Trindade, sendo que as ener-
gias da Trindade, no atual momento evolutivo, estão
a serviço das Energias Crísticas.

A verdadeira união espiritual, o verdadeiro ali-
nhamento espiritual, dá-se através das Energias
Crísticas, sendo estas atualmente dinamizadas pelas

Energias Trinas.

No atual momento evolutivo todo discípulo parte
deste grande Corpo Místico que é o corpo do Cristo
Maitreya e só alcançará a sutilização de seus Santu-
ários se estiver em sintonia com as Energias Crísticas.

Desta forma, todos os Santuários das energias
masculinas e femininas estão direcionados para alcan-
çar a externalização do Amor Crístico, não só o Rei-
no Humano, mas em todos os Reinos deste planeta.
Foi assim que Francisco d’ Assis(*) conseguiu fun-
dir-se com sua essência através das Energias Crísticas
e a partir deste momento não mais deixou de ver a
presença da Trindade Divina espalhada por toda sua
volta, amando todas as manifestações Divinas.

*Francisco d’Assis foi uma reencarnação do Mestre Koot Hoomi.
Da obra: ‘’O Caminho da Luz - A Iniciação Aquariana’’.(Lançamento
previsto para Novembro/Dezembro.95)


