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A SÍNTESE

progressiva do sentimento, da mente, da consciência e
da alma.

Uma grande convergência aquariana vem
surgindo trazendo múltiplas energias cósmicas, solares e
planetárias, que estão se unificando dentro de cada um e
provocando uma enorme revolução interior.

Nunca na história da humanidade tantos buscaram
uma espiritualidade real, como também, tantos ensinamen-
tos esotéricos estiveram à disposição de todos os que
buscam o Caminho e a sua ascensão e libertação na Luz
do Cristo, onde a alma de cada um é uma de suas
essências fundamentais.

“Bem-aventurados os pacificadores, porque eles
serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os
puros de coração porque estes verão a Deus.”

O retorno ao grande Santuário Cardíaco, onde a
Chama Trina Crística precisa estar irradiante no altar de
nossos corações, nos leva a uma necessidade de nos
transformarmos internamente, a fim de sermos pacíficos
e puros em nossos corações místicos, porque só assim
chegaremos ao Espírito da Verdade e através da verdade
seremos livres, como nosso irmão mais velho, o Cristo-
Maitreya, nos ensinou.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Muitos buscam uma espiritualidade cada vez
maior, aquela que conduz ao verdadeiro Caminho da
Luz e que leve à ascensão da alma, rumo à libertação,
iluminação e à eternidade.

Cristo já assinalou este Caminho quando disse:
“Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o
Espírito de Deus habita em vós? O reino de Deus está
dentro de vós”.

Na realidade, os verdadeiros templos são
nossos corpos, densos e sutis, onde reside O Princípio
Divino, O Pai, no espírito, a Essência Cristíca, o Filho,
na alma e o Espírito Santo, a Mãe, na forma física. Por
isso também somos “O Caminho, a Verdade e a Vida”.

Muitos buscam seus Santuários Internos, onde
reside o Sagrado e o Divino em cada um, para
redespertá-los, abrir seus portais, limpá-los e purificá-
los para manifestar seus aspectos divinos e sagrados.

Na reta final deste fim de milênio, e já sob a
influência dos novos ventos do terceiro milênio, está
emergindo no seio da humanidade, originário do
princípio dos tempos, aquilo que chamamos de
Esoterismo Aquariano, ou seja, a Ciência Esotérica, a
verdadeira ciência da alma, da vida e da redenção. Ela
vem renascendo desde os meados do século passado
e agora está despontando em todas as nações com os
mais diversos nomes, mas com os mesmos princípios e
objetivos de elevar o ser humano a uma expansão

Editorial

Ano I - Número 2

Editorial

R$ 3,00

9. A Sabedoria dos Mestres Indianos
Swami Vivekananda – Canalização.

10. As Origens da Escola da Síntese
Henrique Rosa.

12. Nossos Irmãos do Mundo Astral
Lucas – Canalização.

14. Falta Apoio Econômico
Henrique Rosa.

18. A Nova Ação
Palas Atena – Canalização.

19. Livros, fitas, cursos e aulas.

1. Editorial
2. A Grande Decisão

Paulo, o Veneziano - Canalização.
4. A Nova Luz Crística

Cristo-Maitreya - Canalização.
5. O Reino da Alma

Rowena - Canalização.
6. Meus Diálogos com Krishnamurti

Canalização.
8. A Sabedoria dos Mestres Chineses

Ping Shang – Canalização.

A SÍNTESE
ESOTER I SMO AQUAR IANOESOTER I SMO AQUAR IANOESOTER I SMO AQUAR IANOESOTER I SMO AQUAR IANOESOTER I SMO AQUAR IANO
A Sabedoria Universal da Síntese

SumárioSumário

L



A SÍNTESE - Ano I no 2Página 2

No princípio de mais um ano.

No princípio de uma Nova Era.

No princípio de um Novo Ciclo.

Uma nova fase da Grande Obra começa a ser
erguida e a ser implantada na “terra interior” de cada
coração, mente e alma.

Os trabalhadores da Grande Obra começam a
se reunir, aqueles que pelos próprios méritos conquista-
ram o direito de ser incluídos no “Novo Grupo de Obrei-
ros da Luz” (1) , cada qual ocupando seu posto de ação.

Ainda há tempo para muitos participarem
ativamente do “Novo Grupo de Obreiros”, visto que a
Obra é Grande e está voltada para a humanidade e para
todos os seres em evolução na Terra.

Para vos tornardes um verdadeiro Obreiro alguns
passos são decisivos nesta preparação e necessários
para que sejais aprovados e incluídos neste Novo Grupo
de Trabalhadores da Grande Obra:

1. Amai os outros como a vós mesmos.
2. Não julgai os outros, perdoai e ensinai-os com

justiça a não errar mais.
3. Disciplinai a personalidade.
4. Espiritualizai o coração, a mente e a alma.
5. Expandi vosso sentimento, mente e consciência

na direção da Luz e da Sabedoria.
6. Que a alma e o espírito comandem a vida; o

eterno conduz o finito e não o contrário.
7. Colocai a personalidade a serviço da alma, para

que esta também possa estar a serviço da Luz e da
Grande Obra Divina para a Terra.

8. Desobstruí vossos canais espirituais para que
a alma, os Seres de Luz e todos os trabalhadores da
Grande Obra possam diretamente comunicar-se
convosco.

9. Desenvolvei o discernimento sobre o real e o
irreal, a verdade e a inverdade, o positivo e o negativo,
o bem e o mal, o que é do mundo dos homens e o que é
do mundo da Luz, o que é infinito e o que é finito.

10. Quando estiverdes prontos, ficai a serviço da
Luz, do Amor, da Verdade, da Sabedoria, da Justiça,
da Paz, da Fraternidade e da evolução de todos os seres
e de todas as energias universais.

Deste modo, conquistareis o direito de também
ser um dos Obreiros da Luz Divina, semeadores das
novas “Sementes de Luz e Sabedoria” num mundo
mergulhado em trevas e ignorância espiritual.

A GRANDE DECISÃO

Não mais será permitido que, em nome da
verdade, da justiça, da Luz e do Poder Divino Criador,
sejam enganados aqueles que de boa vontade buscam
se integrar no Novo Grupo de Trabalhadores da Grande
Obra Divina para a Terra.

Não mais o poder das trevas subjugará as almas
que buscam a Luz.

Não mais as trevas e a ignorância comandarão
as vidas dos seres humanos.

Não mais os mistificadores, que não buscam a
evolução e a espiritualização real, estarão à frente dos
povos e de todas as raças.

Não mais a guerra dirigirá a paz.

Não mais o ódio será parceiro do amor.

Não mais os objetivos dos homens resultarão
na ganância, na cobiça, nas injustiças, no fanatismo de
todas as espécies.

Não mais em nome da paz serão permitidas as
guerras.

Não mais em nome do bem estar das minorias
serão permitidas leis para escravizar as maiorias.

Não mais em nome da riqueza de alguns os
povos serão jogados na miséria moral, educacional,
econômica e espiritual.

Não mais em nome dos dogmas de todas as
espécies serão escravizados as maiorias.

Não mais em nome de falsos princípios da vida
matar-se-á a natureza e o planeta.

Não mais em nome de Deus se matará, subjugar-
se-á e se impedirá qualquer ser humano de chegar à
verdade em sua alma e espírito para se tornar livre e
regressar com consciência ao Reino da Luz.

Não mais em nome da Luz se conduzirá as
maiorias para as trevas.

Neste alvorecer de um novo dia do novo ciclo,
o Espírito da Verdade está, gradualmente, descendo à
Terra, penetrando em toda a terra interior que estiver
pronta para receber as novas sementes de uma verdade
mais transcendente e mais abrangente, de uma Luz Ino-
vadora e Renovadora que habitará todos os Santuários
Interiores dos seres humanos que por seus próprios
méritos e obras estão abrindo seus “portais interiores”
para que o Espírito da Paz e o Espírito Crístico consigam
restabelecer suas bases de Amor Universal na Terra.

A Grande Obra já está surgindo no mundo dos
homens caídos a fim de redimi-los e erguê-los aos

Canalização de Henrique Rosa

1. Obreiro: Aquele que por mérito próprio atingiu uma espiritualidade
maior e restabeleceu a religação consciente com o mundo da alma e
com seu Mestre de Luz. E, por indicação deste, tornou-se um
trabalhador e servidor da “Grande Obra Divina” para a Terra. Não
tem nada a ver com palavra semelhante criada pelas personalidades
humanas.
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“Novos Céus e à Nova Terra” e conduzi-los ao Reino
da Luz.

“O joio será separado do trigo e a cada um será
dado segundo as suas obras”, palavras de nosso Irmão
Maior, o Cristo-Maitreya .

Preparai os caminhos do Senhor do Amor! Ele
está retornando ao mundo dos homens caídos para elevá-
los e conduzi-los ao Reino dos Céus.

Sede um daqueles que estão na Grande Corrente
de Luz, de Amor e Sabedoria que desce sobre todos os
de boa vontade, aqueles que com coração, mente e alma
buscam a purificação na Luz, na Sabedoria, na Verdade
que transforma, transmuta, unifica e liberta, e não as falsas
verdades que dividem, escravizam e que vos colocam
dependentes de alguém ou de algum livro. As
experiências dos homens e os livros só são úteis se
contribuem para que todos cheguem à verdade que está
na alma e no espírito, deste modo viabilizando o
reencontro com o Caminho Interno, aquele que a alma,
vida após vida, vem procurando trilhar.

É chegado o momento da Grande Decisão!
Escolhereis caminhar com os Filhos da Luz, os Obreiros,
ou com os servos das trevas; continuareis no fundo do
próprio abismo ou ascendereis aos píncaros da vossa
montanha interior porque, quando lá chegardes
encontrareis o que a velha sabedoria chinesa diz: “além
de cada montanha existe um novo horizonte para
ser descoberto e um novo sol para despontar”.

O mundo está em grande transformação!

Não percebeis isso?

Olhai à vossa volta, olhai os noticiários que
chegam de todas as partes do mundo.

Algo novo está surgindo no mundo!

As novas idéias estão tomando o lugar das
velhas, visto que estas não têm mais condições de
conduzir o mundo humano.

Não percebeis isso?

E vós, que mundo escolhestes?

O velho ou o novo?

Ainda estais prisioneiros das velhas idéias ou
buscais as novas para vos libertardes?

Desejais continuar no fundo dos abismos internos
ou lutar para subir a vossa montanha interior, rumo ao
Grande Pai e à Grande Mãe?

Desejais caminhar livremente com a Luz ou
continuar prisioneiros das trevas?

Desejais a felicidade e uma vida de paz ou a
habitual infelicidade e a contínua guerra interna e externa?

Desejais trabalhar para que a Luz Divina,
definitivamente, retorne à Terra ou preferis ser
desterrados para um mundo mais primitivo?

A Terra aos poucos está sendo banhada pela
Luz do Amor-Sabedoria do Cristo, dos Grandes
Avataras, dos Mestres e de todas as almas iniciadas na
Luz Maior e nos Mistérios Ocultos da natureza e do
universo.

Se os olhos da alma, da mente e do coração
não conseguirem abrir-se para a esplendorosa Luz
libertadora, então tereis de ser colocados num mundo
onde a Luz ainda não despertou.

A Luz atinge os que a buscam com o coração,
com a mente e com a alma, prontos para servir em
benefício de todos: servir para ser livre.

A Sabedoria procura aqueles que vivenciam seus
princípios, que buscam ser Obreiros da Luz, do Amor e
da Sabedoria Eterna.

Este é o grande momento, a última oportunidade
na Terra para cada alma subir ou descer na infinita escala
da evolução universal.

Este é o momento que os antigos profetas
assinalaram: “muitos julgarão estar seguindo a verdade
e estarão seguindo a inverdade; julgarão estar seguindo
a Luz e estarão seguindo as trevas; julgarão estar
construindo a vida mas estarão destruindo-a; julgarão
estar evoluindo mas na realidade estarão parados e
cristalizados”.

A grande decisão é de cada alma.

Esperamos que todas decidam pela Luz e que
consigam inovar e renovar para libertarem-se.

PAULO, o Veneziano
O Mahachoan para a Era Aquariana.

31.12.95.

A GRANDE DECISÃO Continuação
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 A NOVA LUZ CRÍSTICA

No alvorecer de uma promissora Nova Era,
muitas almas já se encontram no Caminho da Luz (1),
outras dirigem-se para penetrar no imenso “Portal de
Luz” que as conduzirá diretamente à antecâmara das
provações e das experiências e, pelas próprias obras
e méritos, penetrarão na câmara dos seus corações
místicos onde iniciarão a trilha no Eterno Caminho.
E assim, serão graduadas numa nova expansão de
consciência, que em esoterismo é chamada de
iniciação.

Aos poucos, os Filhos da Luz unem-se, cada
qual escolhendo a célula de trabalho que mais esteja
de acordo com as tônicas de seus raios, com os ideais
de trabalho, serviço e ação que mais os ajude a
ascender e que mais facilidades lhes proporcionem
para cumprir suas tarefas e missões em favor da
Grande Obra Divina para a Terra, Obra esta, que não
tem donos nem é dirigida por personalidades humanas
mas sim, unicamente pela Luz, pelo Amor e pela
Fraternidade Crística, sempre em favor de todos. Por
isto, uma Obra de todos para todos.

Neste raiar de uma nova etapa da Luz para a
Humanidade e para a Terra, mil possibilidades e
facilidades surgem para todos aqueles que se
desviaram da Luz Divina, para que melhores condi-
ções tenham de retornar ao Caminho da Luz e se tor-
nem também no “Caminho, na Verdade e na Vida
Eterna”.

Só o amor pode unir, só a verdade pode
libertar.

Só o coração e a mente podem libertar o Cristo
Interno prisioneiro e crucificado nas personalidades,
fruto do casuísmo religioso do passado.

Só o presente constrói o futuro.

Só a expansão da mente, do sentimento e da
consciência libertará a alma e traçará seus novos
rumos.

Só o amor acaba com a violência.

Só a união acaba com a fome.

Só a libertação do Cristo Interno, no Santuário
Cardíaco de cada ser, reacenderá a Chama Trina que
iluminará outros Santuários Internos. Em vós reside
o Sagrado e o Divino, sois o Templo do Deus Vivo,
e não do Deus morto.

Ninguém jamais conseguiu destruir ou matar
o Sagrado e o Divino; matou sim, uma forma, um
ideal, uma idéia; jamais a Energia, a Sabedoria, o
Amor e a Luz porque são eternos, e o eterno não morre

porque nunca nasceu: é eterno.

Como sabeis: “nada morre, tudo se transfor-
ma”.

Deste modo, precisais estar numa
transformação contínua, sempre vos “renovando para
inovar”, como Mestre Lanto(2) disse. Sem renovação
não haverá continuidade, estagnareis na vossa pro-
gressão evolutiva.

Se não houver renovação, o novo não poderá
surgir, as idéias mortas e cristalizadas dirigirão a vida,
e então, não haverá expansão, progresso, evolução e
não podereis chegar à parcela da vossa verdade que
reside na alma. Assim, estareis impossibilitados para
saber de onde viestes, quem fostes, o que fazeis na
Terra, para onde ireis e também não podereis ser
livres.

Falais sobre mim ou sobre o que eu disse no
passado e, na realidade, não me sentis, não vivenciais
meus ensinamentos e minha energia Crística no
Santuário dos vossos corações. Minha Chama Trina
continua apagada no altar de cada coração místico.

Dizeis estar preparando minha volta e, na
verdade, estais compactuando com aqueles que
destroem a vida e têm sede de poder humano, aqueles
que são movidos pelas vaidades, orgulhos e interesses
mesquinhos e não compartilham “o pão material e
espiritual” com seus irmãos, e que, em vez de
plantarem flores e árvores de saborosos frutos pelos
caminhos por onde passarei, colocam pedras, plantam
espinhos e árvores com frutos amargos.

De que adianta dizerdes que caminhais para
a Luz, se dentro de vós ainda existem trevas?

Dizeis estar servindo o Senhor da Luz, mas
ainda cultuais e servis o Senhor das Trevas. Não
sabeis que ninguém pode servir a dois senhores?

Rezais, evocais, fazeis apelos e decretos a
mim, acendeis mil velas e colocais cristais em vossos
altares externos, pregais nas paredes possíveis
representações minhas, mas, na realidade, desprezais
meus ensinamentos, maltratais e não ajudais os meus
“Novos Apostolos”.

Não sabeis que minhas obras iniciam em cada
coração, em cada mente, em cada consciência e em
cada alma? E só assim todos serão livres, todos
poderão olhar para todos e, em espírito e verdade,
sentir-se-ão irmanados como se a humanidade fosse
uma grande família e a Terra o vosso lar.

Falais de mim e de minhas Obras, entretanto,
dentro de vós ainda estou crucificado, e por isso,

1. A obra “O Caminho da Luz, A Iniciação Aquariana” - Henrique
Rosa e Lourdes Rosa, será lançada em Março.96.

2. Ver obra: “Mensagens dos Seres de Luz”, vol. II - Henrique Rosa
e Lourdes Rosa.

Canalização de Henrique Rosa
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Continuação

continuais crucificando toda a vida de todos os reinos
da Terra.

Irmãos do Amor Maior, aqueles que pelas
próprias obras avançaram no Caminho da Luz estão
retornando. Uns já estão encarnados, outros estão em
vias de encarnar, a fim de que, unidos no mesmo
Amor Universal e na mesma Luz Crística, possamos
ajudar àqueles que estão se dirigindo para a Luz a
alcançarem com maior rapidez e menos sofrimentos
o retorno ao Divino Reino do Grande Pai e da Grande
Mãe.

Para que todos os Obreiros da Luz Maior
tenham êxito na  grande missão de renovação,
transformação, ascensão, libertação e unificação da
humanidade é preciso que destranqueis vossos portais
internos, que retireis as pedras internas e tudo o que
não vos permite caminhar, transmutar, renovar e
inovar.

Retirai todas as ervas daninhas que invadiram
vossos jardins internos, para que a Nova Luz Crística
faça brotar novas flores e sementes que darão lindas
flores e novas árvores com saborosos frutos místicos.

Em muitas almas que, com sinceridade,
perseverança, coragem, fé e discernimento buscam a
Luz da Redenção e da Libertação, esta Nova Luz

Crística já está nascendo dentro do Santuário
Cardíaco.

Estas são as minhas palavras de hoje,
espalhai-a por todos aquele que têm sede da “água
viva” das energias do Cristo Cósmico, a fim de que
suas almas, mentes e consciências possam ser
saciadas e suas forças espirituais renovadas, para que
melhor e mais rápidamente possam progredir no
Caminho da Luz.

Em breve falarei mais. Aguardai, pois
sinalizarei novas informações, ensinamentos e
orientações sobre a Nova Luz Crística e por onde
está agindo e caminhando.(3)

Que meu Divino e Crístico Amor penetre em
vossos Santuários e acenda, desperte, expanda e
liberte a vossa Chama Trina.(4)

Do vosso Irmão Maior,

CRISTO-MAITREYA

8.02.96.

A NOVA LUZ CRÍSTICA

3. No próximo número publicaremos uma nova mensagem do Senhor
Cristo-Maitreya.

4. Da obra canalizada de Henrique Rosa: “O Retorno dos Filhos
da Luz”  (lançamento previsto para o segundo semestre de 1996).

Falamos e vivenciamos no reino da alma!
Deveis refletir e abraçar o universo da alma para
compreender a função que cada um exerce e como
vossas personalidades podem contribuir para que
vossas almas realizem suas funções e colaborem com
o Grande Plano, com a Grande realização Divina.

Vossas personalidades e vossas almas
exercem a função de concretizar o que o Divino e a
alma buscam realizar.

Vossas personalidades sofreram distorções ao
entrarem no mundo da dualidade, onde cada expe-
riência deve ser aproveitada para que haja uma corre-
ção e para que, na dificuldade, consigais aprender a
realizar com otimismo todas as missões da alma.

Deveis ficar atentos: a verdadeira união
pertence ao reino da alma. Quando as personalidades
se reunem e se esquecem das funções de suas almas,
entram no universo da dualidade e cada personalidade
é empurrada para uma oitava abaixo, colhendo assim
o fruto da dor e da destruição.

Quando a personalidade serve à alma, ela
permite que haja a união verdadeira com todos os
outros irmãos num plano maior, um plano no qual

atuamos, ou seja, o plano espiritual, proporcionando
que a contribuição de cada um seja eficaz, uma vez
que cada qual recebe o suficiente para que tenha
condições de realizar sua parte no grande plano.

O universo da alma reina na Unidade e não
na dualidade. É a Unidade que traz o equilíbrio, que
expressa o interior e toda a beleza interna. Ao mani-
festar esta beleza há também uma exteriorização da
Obra Divina e uma transformação no mundo externo.

O reino da alma ao transformar o mundo
externo manifesta a grande busca do espírito, a grande
busca de realização Divina.

Todo discípulo que centraliza sua consciência
no universo da alma não se sujeita às dificuldades
externas, transforma o meio externo, não se
permitindo ser vítima do mesmo, já que sua força
vem do Divino. Ele se sintoniza com os planos
divinos, com a Grande Obra e realiza o Plano Divino,
transformando e transmutando todas as dificuldades
individuais ou coletivas.

Sabei, portanto, que nos momentos em que
sois vítimas e sujeitos aos ataques das personalidades,
a vossa Unidade Interna está perdendo a força, ou

Canalização de Eliana VitaO REINO DA ALMA
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seja, vossa Unidade Interna está enfraquecida e dando
vez ao universo da dualidade, que está na personalida-
de para expandir suas fantasias, para criar máscaras
que falsificarão a Realidade Maior e a Verdade Maior.

O verdadeiro discípulo traz dentro de si a
verdade e procura exteriorizá-la transformando,
revolucionando e transmutando tanto o universo
externo como o interno. Traz consigo a Unidade
Maior com a alma e o espírito e se une às almas que
com ele se identificam e que poderão melhor
contribuir com o Grande Plano Divino.

Foi preciso virmos a vós para que pudésseis
vivenciar a Unidade Maior na Luz Divina, para que
pudésseis analisar e refletir sobre o que realmente
estais buscando. Hoje, podeis optar pela Unidade que
apresentamos. No momento não podemos mais doar
ou semear para aqueles que não preparam o seu
terreno interno, aqueles discípulos que não estão
dispostos a contribuir e a participar do reino da alma.

Nosso trabalho está direcionado para que
todos reencontrem a Unidade na Luz Maior e avaliem
suas próprias realizações, assim como todo o
aprendizado no caminho espiritual, e deste modo,
atuem e contribuam da melhor maneira com a Grande
Obra Divina para esta humanidade. Não mais
permitiremos que personalidades atrasem a Obra

Divina, nem que personalidades poluam e arrastem
consigo seres humanos que se encontram com
dificuldades para percorrer o Caminho da Luz, por
serem frágeis, e que inconscientemente estão sendo
enganados e iludidos. Não podemos mais permitir
que isto aconteça. Se encontrarmos apenas pequenos
grupos de verdadeiros discípulos, ainda assim, tudo
faremos para que se transformem em grupos fortes
para realizarem tudo o que for preciso para que o
Cristo-Maitreya realize suas Obras.

Deveis analisar e refletir com seriedade sobre
as vossas responsabilidades espirituais, a fim de que
possamos contribuir com vossas evoluções e
realizarmos convosco o Plano Divino que levará esta
humanidade a uma nova etapa evolutiva.

Todo aquele que vive no caminho do meio,
na Unidade Maior da Alma e do Espírito, sai da
dualidade para expressar a sua Luz Interior e fazer
do mundo exterior a sua realidade em unidade com o
Divino e com o Espírito Santo.(1)

ROWENA

O REINO DA ALMA Continuação

1. Esta mensagem foi transmitida por canalização direta para um
grupo de pessoas.

MEUS DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTIMEUS DIÁLOGOS COM KRISHNAMURTI Canalização de Henrique Rosa

O Segundo Encontro.

 Krishnamurti  não esperou que lhe fizesse
perguntas quando o encontrei.Iniciou falando dos
temas que havia abordado com o Mestre Saint
Germain no primeiro encontro, relativos a aspectos
da vida no mundo físico e às dificuldades que os
obreiros encarnados vêm tendo, devidas sobretudo
aos sistemas vigentes e às personalidades que sempre
colocam obstáculos na obra e no trabalho dos Seres
de Luz e da evolução universal.

J. K. – Não tenha dó das personalidades. Mui-
tas almas já estão prontas para ouvir as grandes verda-
des. Se a alma não está pronta, ou ela retira sua
personalidade de onde você estiver, ou adormece seu
veículo humano ou ainda nem comparece onde você
estiver.

Nunca se cale, seja diante de quem for. Fale
sempre, questione sempre. Faça críticas construtivas.
Continue sempre em frente, você está no caminho
certo e não pode parar. Não retenha a verdade, nem a
sua sabedoria. Fale; passe o material que já tem para
frente, em livros, cursos, palestras e reuniões. Fale
das grandes verdades, da verdade libertadora, da
grande virada aquariana Questione as personalida-
des adormecidas e empedernidas.

Revolucione as mentes, as consciências, os
sentimentos, as almas e os espíritos de todos os que
se aproximarem de você !

Não tenha medo nem pena das personali-
dades, nem das mentes prisioneiras de seus cérebros
pois, a VERDADE é a VERDADE. Se as pessoas
não conseguem aceitá-la e se isso der um “nó” nas
suas idéias, o problema não é seu, é de quem ouviu.
E esteja certo de que por muito confusas que possam
ficar as pessoas, alguma semente transfor-mativa
há de ficar e isso é o suficiente para mais tarde realizar
dentro delas a grande revolução interior.

Peça, exija às Forças Superiores o que é seu,
o que você já conquistou. Exija a Lei do Retorno para
melhor poder ajudar os outros.

Não se condicione às velhas e moribundas
tradições dos gurus orientais; o ser humano tem um
Espírito Cósmico e ninguém tem o direito de lhe
impor limites, regras ou métodos. A mente e o espírito
podem viajar pelo Universo, porque no Universo têm
o seu habitat natural e não num insignificante corpo
humano, ou num minúsculo planeta perdido no
Infinito.

Não aceite donos da verdade, da sabedoria,
mesmo que sejam grandes nomes de mestres do



Página 7A SÌNTESE - Ano I no 2

Continuação

passado. O sofrimento é originário da ignorância e
não se pode torná-lo uma arma para sublimar a alma.
Os mestres do sofrimento só querem continuar sendo
plagiados pelos seus eternos discípulos que recebem
as migalhas de ensinamentos caídos das suas bocas
espirituais. Vá em frente e derrube todas as prisões
da sabedoria.

H. R. – Por que a personalidade do ser
humano é tão complicada?

J. K. – Porque as personalidades humanas são
formadas a partir de falsos posicionamentos das reali-
dades. As crenças e a educação ideológica induzem o
ser humano a se autolimitar com as irrealidades de
suas filosofias, condicionando e confundindo o Real
e a Verdade.

O ser humano está aprisionado dentro daquilo
que ele chama “deveres e obrigações”. Mas deveres
a quê? E obrigações a quem?

Os deveres são conceitos criados pela
personalidade para colocar limites à ação da mente
que fica limitada e aprisionada, o que acaba por
deformar a verdadeira vida real. O único a quem
deveis obediência é ao vosso espírito cósmico.

As obrigações são algemas que colocais nos
vossos relacionamentos para limitar o surgimento da
experiência real; o real reside em vossos espíritos,
comunica-se através das vossas almas e chega ao
vosso sentimento, fazendo surgir a transformação
interior.

A evolução real é uma contínua transfor-
mação. No dia em que não existir transformação, não
existirá evolução mas sim cristalização. Assim, não
podeis colocar limites ao ilimitado: vossa evolução
é uma contínua transformação.

As personalidades não foram educadas para
estarem numa contínua transformação. Por isso, elas
se cristalizam e entram num permanente conflito.

A personalidade tem normalmente seus olhos
voltados para trás e para o chão, enquanto o Espírito
Real tem seus olhos voltados para a frente e para o
alto; este é o maior conflito que se encontra dentro
do ser humano.

As pessoas estão em permanente conflito
entre o passado e o futuro, entre o negativo e o
positivo, entre o que suas personalidades acham certo
e errado, entre o velho e o novo.

A personalidade, de uma maneira geral, tem
medo do futuro porque o futuro é o desconhecido e
como ela é uma formação do passado, do conhecido,
entra em conflito, tentando impor o passado ao
presente.

Só a autotransformação diária pode levar as
vossas mentes a destruir as barreiras e as formas
cristalizantes de sua educação, e assim chegar ao
Espírito Real que está dentro de cada um.

A verdade real não é complicada; a complica-
ção está no conflito da personalidade com os sistemas
mortos e limitados onde teima em viver.

Só uma revolução na educação espiritual
da humanidade colocará novamente a vida humana
numa permanente transformação e mudará o foco da
existência para o Espírito Real, onde vossas almas
são aspectos dessa realidade infinita.

Não podeis vos satisfazer com o conhecido,
deveis estar numa permanente insatisfação e na busca
permanente do desconhecido, sem medos, sem
colocar barreiras, métodos ou regras. Se colocardes
limites à vossa expansão, entrareis logo numa
paragem e, se parardes, não estareis vos
transformando, nem crescendo rumo ao Infinito
Criador, do qual sois uma partícula “criada à Sua
imagem e semelhança”.

Se o Infinito está dentro de vós, não o podeis
colocar como finito e, se o fizerdes, entrareis em
conflito dentro e fora de vós; ficareis cada vez mais
confusos, prisioneiros das vivências passadas;
vivereis de recordações mortas e estas geram
sofrimentos e angústias.

A verdade é transformativa, pelo que, morre
ao nascer dentro de vós. Este moto-contínuo de
morrer-viver-morrer-viver, impulsiona-vos sempre
para a frente; assim, não havendo conflitos, crista-
lizações, angústias e sofrimentos estareis numa
permanente evolução rumo à vossa libertação real.

H. R. – Por que os casais estão em tão grande
conflito?

J. K. – Porque eles estão confusos em seus
relacionamentos. Só pode existir relacionamento Real
quando existe união e para que esta exista é preciso
haver compreensão, entrega sem cobranças, liberdade
de sentimento e de mente.

No relacionamento entre dois seres humanos
é necessário que haja harmonia e equilíbrio nos
posicionamentos internos mútuos. No momento em
que um quer impor ao outro seus pensamentos gera-
se o conflito, visto que o pensamento quando é
traduzido em palavras cristaliza-se por ser normal-
mente originário da mente que está prisioneira de um
cérebro; este só tem dentro dele o fruto do
conhecimento passado, gerando conflito e imposição,
por mais sutil que seja. Assim sendo, não existirá
harmonia; sem harmonia não existirá união; sem
união não haverá relacionamento entre casais, mas
sim um permanente conflito.

MEUS DIÁLOGOS COM  KRISHNAMURTI
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Somente os sentimentos ou os pensamentos
originários do coração são transformativos, porque
os verdadeiros sentimentos vêm do desconhecido e
este é normalmente transformativo. Entretanto, se
colocardes vossas mentes concretas a analisar o
sentimento, bem como a própria forma de sentir, ele
se transformará em conhecido e nesse momento será
incorporado ao arsenal de conhecimento do
pensamento; aí o sentimento já não mais existirá, será
recordação do passado, ou seja, coisa morta.

O sentimento quando surge, mesmo que seja
expresso em palavras, deve ser vivenciado com toda
a espontaneidade, com toda a naturalidade, deve sair
de vós para transformar todos que estiverem à vossa
volta; aí estareis crescendo rumo ao INFINITO
CRIADOR.

H. R. – Qual a melhor maneira de desen-
volver as capacidades espirituais no ser humano?

J. K. – Desenvolver poderá significar que
alguma coisa foi criada e necessita de ser
desenvolvida. Todavia, as capacidades espirituais que
todos os seres humanos possuem existiam já quando
os seus Espíritos Cósmicos surgiram. Estes foram
criados com as mesmas capacidades e potencialidades
que o GRANDE SER CRIADOR UNIVERSAL
possui; por isso se diz que o homem “foi criado à
semelhança de Deus Pai Criador”.

O que o ser humano tem de fazer é voltar às
suas Origens, ser simples e natural como o Reino
Vegetal o é; até o próprio animal também é simples
e natural: porque razão o Reino Humano haveria de
ser diferente? Por ter uma consciência inteligente,
uma mente?

Existem muitas fantasias e conflitos dentro

do ser humano, muito lixo intelectual, místico,
filosófico, político-social e religioso, o que torna
quase inviável que as potencialidades que todos têm
dentro de si se exteriorizem e sejam úteis às evoluções
individuais e globais.

A mente-personalidade está sempre em
elaboração, criando pensamentos que quase sempre
geram conflitos, barreiras que por vezes quase
parecem intransponíveis, relacionamentos de apego:
o “eu” e o “meu” estão sempre na frente, criando
constantes rótulos para identificar a “posse” de propri-
edades, de bens materiais, sociais e até espirituais.

Enquanto a mente-espiritual-alma não
assumir a administração da vida humana dando
passagem para que o real surja, as capacidades
espirituais estarão sempre enterradas sob o lixo
intelectual, social, político, científico e religioso.

Não são necessários métodos sofisticados,
palavras mágicas, cerimoniais, etc, para libertar o
Espírito Cósmico aprisionado dentro de cada um.
Basta que passeis pela transformação interna,
silenciando as vozes dos vossos vícios, desejos e
pensamentos para deixar que o real interno venha à
superfície, porque nele estão todas as capacidades
inerentes ao GRANDE SER CRIADOR
UNIVERSAL.

Deveis, portanto, ser simples, puros de mente
e coração, espontâneos e naturais, e todo o resto
surgirá. Como a gota de azeite dentro de um copo de
água: se ficardes com o copo quieto e deixardes que
a água fique também tranqüila inevitavelmente a gota
de azeite virá à superfície do copo sem esforço algum.
É tudo muito simples, não compliqueis.

(Continua)

ContinuaçãoMEUS DIÁLOGOS COM  KRISHNAMURTI

1. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão
a muitos. (Marcos 13:6).

Canalização de Carlos E. Nascimento

A liberdade é um dom do criador e deve ser
cultivada, conquistada e trabalhada no vosso dia a
dia. As fantasias dos homens aprisionam e não vos
libertam. Por isso deveis buscar meios que possam
realmente vos libertar. Cristo, há 2000 anos atrás, já
dizia que chegaria o momento em que muitos seriam
enganados pelos donos da ilusão e da fantasia(1). A
verdade deve ser buscada através do coração e
direcionada pela mente e pela vontade. A vida divina
da alma deve ser uma prioridade e a Luz deve sempre
ser trabalhada e conquistada por aquele que caminha.
A escuridão estará, infelizmente, cada vez mais
presente em vosso mundo e principalmente nas
grandes cidades.

Assim, deveis vos preparar interna e externa-
mente para melhor poder discernir entre o que é

verdade e o que é fantasia, de modo a não serdes
enganados e nem levados a perder vosso tempo
precioso, senão um dia chorareis por não terdes
ouvido a voz da alma.

Um mundo novo está surgindo! Mesmo que não
possais alcançar esta realidade em vosso mundo
material, a Luz está voltando à Terra. A verdadeira
sabedoria está retornando para ajudar a Terra nesse
momento de grande transição cíclica. As verdadeiras
Escolas de Sabedoria estão, finalmente retornando e
algumas já estão em fase de preparação para serem
instaladas em vosso mundo físico. Por isso, não vos
enganeis mais com as fantasias e as confusões que
estão levando o ser humano a se perder cada vez mais.
Buscai a verdade do coração. Tornai-vos Obreiros
da Luz, como os vossos Mestres tanto dizem, pois os
Filhos da Luz estão entre vós e estão reunindo todos
aqueles que estão realmente buscando a verdade da
alma e do espírito. Por isso, a Escola de Sabedoria
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da China resolveu passar essas informações para
aqueles que estão sintonizados com as nossas energias
e com as dos demais Mestres, a fim de que saiam de
sua inércia e comecem a se trabalhar com consciência
e com verdade. Somente através do esforço e da
dedicação podereis vos libertar das amarras que foram
construidas na inconsciência. Tendes uma grande
oportunidade a ser aproveitada neste momento cíclico
planetário para crescerdes, expandirdes e vos libertar
dos grilhões que vos prendem ao sofrimento e à dor.
Mas, para isso deveis mudar vossas vidas, uma vez
que, somente através de uma postura de seriedade e
sublimação constante encontrareis a luz que reside
dentro de vós. Sem este esforço, dificilmente
conseguireis vos libertar dos bloqueios que vos
aprisionam.

Não acrediteis naqueles que dizem que podem
vos libertar, porque somente vós, através dos próprios
méritos e obras, conseguireis alcançar a Luz da Alma
para serdes livres verdadeiramente. Deveis aprender
a escutar a voz do coração, porque ela vos levará ao
caminho correto e nela encontrareis as soluções dos
vossos problemas. Não busqueis caminhos que não
vos levarão à verdade. Sede conscientes de que dentro
de vós há uma infinita sabedoria a ser redescoberta e
que só ela vos dará todas as condições para
alcançardes a verdadeira libertação.

Não percais mais tempo, irmãos, porque está
chegando o momento de assumirdes vossas missões
e trabalhos espirituais, para que todos juntos
possamos fazer deste querido planeta um lugar onde
todos possam viver em paz e em harmonia. A natureza

planetária está pedindo socorro, não aguenta mais
tanta destruição e tanta violência. As vossas vidas
humanas devem passar por uma grande reciclagem e
mudança, a fim de que o vosso mundo seja mais belo
e harmonioso e de modo que os seres humanos e a
natureza possam viver numa mesma unidade.

Deveis meditar profundamente sobre as nossas
palavras porque, somente através da ação de todos
aqueles que sinceramente buscam com o coração
poderemos ajudar a mudar essa trajetória de conflito
e de destruição que o ser humano está seguindo. Por
isso, eu vos convoco para pensardes profundamente
sobre tudo o que tem sido dito, porque, este momento
é uma grande oportunidade para todos aqueles que
querem que a vida mude para melhor se unirem e
assim possamos criar um mundo mais digno e mais
livre, onde todos possam viver em paz consigo
mesmos e com a natureza, independente das religiões,
raças, classes sociais e sejam verdadeiramente irmãos
na Luz. Pois o que importa é a união, o amor, a
sabedoria, a paz e quando atingirdes isto dentro de
vós podereis realizar um mundo melhor e mais justo.

Essas são as nossas palavras e esperamos que
todos aqueles que têm seus corações abertos e suas
mentes livres dos preconceitos e dogmas, tomem a
resolução de buscar uma transformação em suas vidas
e de assumir uma posição de ajuda e de serviço em
favor de uma nova vida para esta humanidade.

Muita luz  e muita paz.

PING SHANG

ContinuaçãoA SABEDORIA DOS MESTRES CHINESES

A SABEDORIA DOS MESTRES INDIANOS Canalização de Mirtes PasettoA SABEDORIA DOS MESTRES INDIANOS
É chegado o momento da Luz Maior se

expandir e tornar-se cada vez mais intensa e
dinamizada, fazendo-se atuante em vossos corações
e mentes, para concretizar-se em atos e realizações,
com a sintonia vibratória que busca elevação e o
contato com as energias superiores, que faça a ligação
e a religação, a união de tantas mentes e milhares de
seres que trabalham para a realizarão do Plano, da
Grande Obra da Hierarquia para vossos tempos.

Sem dúvida estais buscando, mas tal busca
deve sempre ser dinâmica, palpitante, vibrante,
consciente, de modo que resulte em reais conquistas
e verdadeiras realizações e este fim, seja vislumbrado
e esteja ao alcance de vossas possibilidades de
concretização.

Atos bem direcionados são aqueles que têm
objetivos, que seguem sempre seu rumo e são
executados com a sabedoria armazenada e guardada
nos recônditos de vossas almas. A árvore da sabedoria
está presente em cada ser, mas sua exuberância e
magnificência depende do solo fértil e úmido, cheio
de calor para acolher a semente pequena e muito leve
que, contudo, guarda a essência da vida. O solo fértil

são vossas intenções, buscas, pesquisas, desafios de
cada instante. A umidade são vossas vibrações mais
sutis e o alimento é o calor forte da terra, constituído
pelos elevados sentimentos que cada um deve
procurar manter e cultivar sempre. Mas para que tal
vida se consolide com toda a sua vibração é
imprescindível a luz. A luz que necessariamente deve
ser mantida como chama ardente e como energia a
tornar cada vez mais claros e luminosos vossos
caminhos. Cuidai para que nenhum fator esteja
ausente de cada pequenina fase dessa tarefa que estais
iniciando, e em outras fases que continuais agora.

Sem água (umidade) a vida não brota e a
essência da semente não se manifesta. Sem solo rico,
calor, luz, ela não preserva sua vida e nem se torna
exuberante como deve ser, para que se preparem os
caminhos e as missões que virão a seguir.

Os frutos dependem das flores que se mantém
firmes nas extremidades dos galhos, como tão bem
colocam os artistas; depende dos frutos a preservação
da semente e a vida depende da acolhida que a terra,
o solo fértil, lhe dá e da possibilidade de um novo ciclo
se iniciar.
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Vós sois parte de um desses ciclos e sem que

se concretizem vossas tarefas nada poderá ser obtido
e as missões não se consolidarão, os frutos e sementes
não se tornarão o alimento doce e saboroso, nem fértil,
para a preservação de tantas obras pelas quais tantos
Mestres e seres deram suas vidas e suas realizações.

Assim, cada um deve procurar, com a maior
brevidade, com alegria e confiança empenhar-se em
cada pequena tarefa, tendo o cuidado de não dispersar
suas energias em palavras e atos ociosos ou inúteis.
Não vos ocupeis de conversas e situações estéreis e
que não levam a nenhum fim, a não ser a disputa
pelo dom da palavra ou da razão. Os objetivos e metas
aspirados não poderão ser atingidos se permaneceis
presos às curvas e pedras de vossos caminhos.

Buscai, portanto, sempre e sempre mais, o
refúgio no silencio de vossas almas, através de
meditações e momentos de recolhimento. Dentro de
cada um sempre haverão as reservas de luz,
renovação, tranqüilidade e energia. Entretanto, sem
buscar ou silenciar-se elas nunca poderão ser
alcançadas ou se tornarem instrumentos da evolução

individual e coletiva dos seres humanos, e também
impedirão, por esgotamento de recursos emocionais,
físicos e mentais, que vossas obras e missões sejam
realizadas.

Porém, aqueles que se dedicarem a tais
tesouros escondidos em seu ser mais íntimo
usufruirão dessas riquezas e de tantas outras
inimagináveis, para que tudo finalmente se torne
realidade e se manifeste nas verdadeiras obras nesses
tempos, para beneficio da evolução da Terra, dos
seres que trabalham por ela e de todo o Universo,
para que a Vida Divina possa fluir e se sobrepor a
tudo.

Que o Amor verdadeiro, que nosso grande
Mestre Maitreya tão bem exemplificou, torne-se
presente a cada momento, nas vidas, nos corações e
nas mentes dos seres humanos de todos os povos, de
todos os seres, Mestres e obreiros.

SWAMI VIVEKANANDA

Continuação

1. “A Doutrina Secreta”, vol. 3, Helena P. Blavatsky.
2. “Telepatia e o Veículo Etérico”, Alice A. Bailey.

AS ORIGENS DA ESCOLA DA SÍNTESE Henrique Rosa

Ela é uma união de Seres das sete linhas
evolutivas principais e dos sete raios do nosso Sistema
Planetário e Solar. Suas origens vem dos primórdios
da primeira Civilização, cujos corpos eram etéricos,
que foi desenvolvida e implantada na Terra pelo
SENHOR SANAT KUMÂRA e a Dinastia dos
Kumâra, no dizer de Helena P. Blavatsky(1) : “Os Sete
Homens Virgens (Kumâras). Quatro se sacrificaram
pelos pecados do mundo e instrução dos ignorantes, para
permanecerem até o fim do Manvantara (um período
de manifestação do Universo ou de um grande ciclo)
atual. Ainda quando invisíveis, sempre estão presentes.”

“O Propósito de Sanat Kumâra é criado, no
presente, pela síntese revelada pela natureza dos sete
últimos Caminhos, É adaptado, em tempo e espaço, à
inteligência humana, pelo Plano apresentado, e – na
glória da consumação – o Plano realizado revelará o
Propósito em todos os sete planos da evolução.” (2)

No auge da Civilização Atlantiana ela era
conhecida pelo nome de IBEZ, Fraternidade de Ibez
ou Fraternidade de Shamballa e de Grande Templo
de Ibez. De lá vinham as diretrizes espirituais e os
ensinamentos mais profundos eram pesquisados,
trabalhados, vivenciados e só depois divulgados aos
povos e raças pelos Mestres Ibezianos. Grande parte
da Sabedoria Esotérica é datada dessa época.

Quando falo em IBEZ  estou me referindo ao
lendário “Templo das Portas d’Ouro”, isto há mais
de 200.000 a.C..

O Mestre Djwhal Khul (o Tibetano) trans-
mitiu a Alice A. Bailey o seguinte:

“O primeiro posto avançado da Fraternidade
de Shamballa foi o original Templo de Ibez que estava
localizado no centro da América do Sul e um de
seus ramos, num período muito posterior, seria
encontrado nas antigas instituições Mayas e na
adoração básica do Sol como a fonte da vida nos
corações de todos os homens. Está planejado que
muito da história primitiva dos trabalhadores de Ibez
seja revelado.

Os adeptos Ibezianos tinham que lidar com
uma humanidade instável e cuja coordenação era
imperfeita. Havia muito pouca mentalidade com que
se lidar e os homens eram praticamente astrais; eles
funcionavam muito mais conscientemente no plano
astral do que no físico e era parte do trabalho daqueles
primitivos adeptos, trabalhando sob a instrução de
Shamballa, desenvolver os centros de energia da
unidade humana, estimular o cérebro e torná-lo
plenamente autoconsciente no plano físico. Seu
objetivo era alcançar uma conscientização do reino
de Deus no íntimo e pouca atenção era dada, no treino
de seus discípulos, à conscientização de Deus na
natureza ou em outras unidades.

O trabalho dos adeptos ibezianos e os
mistérios do Templo de Ibez ainda persistem e estão
sendo reproduzidos pelos Mestres e Adeptos
encarnados fisicamente em todo o mundo. Eles
ensinam o significado da psique, do ego ou da alma
e da unidade humana, de modo que o homem possa
ser o que realmente é, um Deus caminhando pela
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terra, sua natureza inferior (física, astral, mental)
completamente controlada pela alma, ou aspecto
amor, e isto não em teoria mas de fato e verdade.

Quando este for o caso, o corpo físico não se-
rá tentação para o homem real, a natureza emocional
e o corpo dos desejos não mais o desviarão do cami-
nho nem a mente gritará o que é verdadeiro e espiri-
tual, mas Deus usará os três corpos como veículos
de serviço para a raça. Então o reino humano terá
transcendido e o homem passará para o reino
espiritual para ali ter outras lições, assim como a
humanidade infantil quando, ao sair do reino animal,
foi treinada pelos instrutores Ibezianos e deles
aprendeu suas funções e trabalho.

A Hierarquia está agora trabalhando
inteiramente em níveis mentais, embora baseando
todo esforço nos acontecimentos do passado em
conexão com o centro do coração. Até à terceira
iniciação, por conseguinte, os discípulos têm que
tentar trabalhar inteiramente com a energia mental,
num esforço para controlá-la, dominá-la e usá-la. Sua
tentativa está concentrada então em transmitir (dos
níveis egóicos) o aspecto vontade da alma. Aquela
vontade tem quer ser imposta sobre a personalidade
até que se tenha tornado o veículo da alma. Então a
intuição toma o controle e as energias do plano
intuicional ou búdico começam a exercer seu impacto
sobre a natureza-forma, a personalidade.

A percepção intuitiva, a visão pura, o
conhecimento direto e uma capacidade para utilizar
as energias indiferenciadas da Mente Universal são
as principais características dos Adeptos (Mes-
tres).”(3)

Os ensinamentos espirituais da Escola de
Ibez no passado eram de uma linha universal, o
encontro de Deus Criador dentro do próprio átomo,
dentro de cada ser, visando atingir a GRANDE
SÍNTESE de toda a sabedoria, com objetivos claros
e rápidos, de levar cada ser a atingir a sua própria
libertação e iluminação espiritual, sem tuteladores,
nem mesmo os próprios Adeptos ou Mestres Ocultos,
de uma forma completamente consciente, desenvol-
vendo as potencialidades latentes que todos têm.

Ibez é como um fio condutor orientado pela
Hierarquia Oculta  que vem muito lá de trás do
passado e se dirige para o longínquo futuro, dentro
das Energias Luminosas Solares Douradas e Ígneas.
Este fio condutor procura hoje se instalar no mundo
humano através da Escola de Sabedoria Universal
da Síntese, que se encontra em processo de
implantação, para que mais rápido surjam no plano
físico as outras “Sete Escolas de Sabedoria” dirigidas
pelos Mestres dos Sete Raios.

A Escola da Síntese, que por uma questão
de simplificação abreviamos para ES, procura levar
cada um a ter consciência de suas verdadeiras origens,
temporariamente perdidas. Esses registros estão
velados por múltiplos véus, criados pelos próprios
homens, mas a parte mais importante deles está
resguardada como um legado, uma herança
espiritual, que as civilizações antigas que passaram
pela Terra, principalmente a Atlantiana, guardaram
durante milhões de anos.

A transmissão destas autênticas tradições
espirituais, da sabedoria esotérica, será depositada
nos santuários internos da alma, da mente e
consciência dos legítimos representantes que estão
espalhados pelo mundo e que são os continuadores
da grande tradição oculta, para o erguer de um Novo
Ciclo Solar, de uma Nova Raça, a fim de que a Grande
Obra Divina possa ser implantada na Terra.

A palavra “IBEZ” é um acróstico (composi-
ção poética na qual o conjunto das letras iniciais dos
versos compõe verticalmente uma palavra ou frase)
que vela o verdadeiro nome do Logos Planetário da
Terra, sendo que um dos princípios esteve no passado
manifestado em SANAT KUMÂRA e hoje em
GAUTAMA BUDA, convertido assim numa encar-
nação direta do Logos Planetário e numa expressão
da sua divina consciência. Essas quatro letras são
também as iniciais dos verdadeiros nomes dos quatro
AVATARAS nos quatro globos da nossa cadeia ter-
restre, nos quais estão encarnados quatro dos
princípios divinos.

A ES, continuadora dos ensinamentos da
Fraternidade Ibez, está sendo novamente implantada
no mundo físico para que possa haver a continuidade
desse fio condutor da verdadeira tradição oculta.
Este trabalho é orientado completamente pelos
antigos Iniciados e Mestres de Ibez do passado, hoje,
nossos atuais Mestres de Luz, tendo como ponto de
apoio no mundo físico os coordenadores
selecionados e designados por Eles para que os novos
ensinamentos aquarianos (novos para esta época, pois
na verdade são multimilenares) possam novamente
surgir na Terra, a serviço de todos aqueles que servem
os ideais superiores da vida e da evolução universal,
rumo à Luz Divina.

A ES procurará ajudar a todos que buscam o
seu verdadeiro Caminho Interior, aquele que é
seguido pela alma, que não tem rótulos e nem é
dirigido pelos homens ou por religiões e sim pelo
próprio espírito de cada um. O caminho externo é
aquele que a personalidade resolve seguir. Por isso,
na ES cada um poderá pertencer a ela e simultanea-
mente participar de outras organizações espiritualistas
e religiões, desde que estas sejam de caráter evolucio-
nista e libertador.

(Continua)

Continuação

3. “Um Tratado Sobre Magia Branca”, Alice A. Bailey (1ª Edição
em Inglês é de 1934). O negrito e os parênteses são nossos.
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O mundo astral também é matéria mas de

nível mais sutil, na qual as estruturas celulares,
moleculares e atômicas estão em freqüências mais
elevadas. As estruturas dos átomos têm mais
partículas (em esoterismo, espirilas) que movimen-
tam-se mais rapidamente em relação aos átomos físi-
cos. Como é uma matéria mais sutil, ela é facilmente
trabalhada e moldada pela ação de outra energia mais
elevada, a mental.

Desta forma, o mundo astral é um mundo mais
abrangente, onde as construções que lá existem, como
escolas, hospitais etc., são criadas de acordo com as
necessidades das comunidades de almas ou de
entidades,como chamais, de modo que possam servir,
aprender e evoluir mais rapidamente.

Existem vários tipos de seres que vivem ou
estão de passagem pelo astral: seres humanos
encarnados (dormindo) e desencarnados, seres que
nunca tiveram corpo físico, da evolução angélica, de
outros planetas do sistema solar, de outros sistemas
solares, de outras constelações, etc. O Mundo Astral
é um universo maior onde todos se ajudam, cada um
em seu próprio nível evolutivo, na sua tônica, cum-
prindo tarefas, missões, resgatando karmas astrais,
evoluindo, aprendendo, ensinando e auxiliando.

A atividade do Mundo Astral é muito intensa
e direcionada pela Luz, voltada para a Luz e com a
Luz; evidentemente que não estou falando da lixeira
que o ser humano, nesses milhões de anos produziu,
nem do astral inferior que também engloba a
“lixeira”. Nesta região do astral existem seres incom-
preendidos pelos homens que têm a função de limpar
essa lixeira, diluir esses entulhos astrais que vos influ-
enciam, que vos causam perturbações, doenças, que
sacrificam as vossas vidas humanas, vos influen-
ciando ou vos levando até a situações dramáticas.

Felizmente, no astral superior não há isto.

No mundo astral, a comunicação é feita
através da telepatia.

No astral superior ninguém engana ninguém,
porque espiritualmente somos como livros abertos.
A alma, através do sentimento e da mente, conduz a
inteligência aos corações espirituais de outras almas
com as quais necessitam comunicar-se. No astral
pesquisamos, desenvolvemos novas técnicas. Há uma
ciência em evolução e em nova manifestação no
mundo humano, que está sendo conhecida hoje em
várias partes do mundo como ciência esotérica. O
astral faz parte dela, os verdadeiros guias, mentores,
mestres astrais, médicos espirituais, cientistas
espirituais, ou seja, cientistas esotéricos trabalham
intensamente para inová-la a cada dia. Homens e
mulheres, que foram grandes cientistas e pes-
quisadores, quando desencarnados verificaram que
sua ciência era materialista e estão adquirindo
condições para transmitir novas informações sobre a

verdadeira ciência, o que levará a uma grande trans-
formação da ciência materialista em espiritualista.
Estão aprendendo ou reaprendendo a ciência esoté-
rica, a ciência da sabedoria eterna, da vida e da reden-
ção e desenvolvendo-a para que surja uma ciência
física, astral, mental e búdica.

Qualquer coisa, antes de surgir no mundo
físico, surge no mundo astral, que também é um
grande campo de experiências e testes. Estou me
referindo a tudo que produz expansão, sabedoria,
amor, paz, equilíbrio, união, harmonia, liberdade,
fraternidade e evolução, e não àquilo que é produzido
pela ação do homem e que muitas vezes é desequi-
librante, desarmônico, produzindo guerras, ódios,
fome, destruição, fanatismo, retrocesso espiritual.

A idéia que a maioria dos seres humanos tem
do mundo astral e de seus habitantes é muito pequena
e distorcida, chega a ser escravizante para quem vive,
evolue e serve à Luz no astral.

Mas quem escraviza?

Os autênticos Guias e Mentores de alto nível?

Os Mestres astrais?

Os servidores autênticos da Luz?

Não!

São os próprios seres humanos que geralmente
o fazem com entidades menos evoluídas, tornando-se
depois vítimas delas. Chegam até a se servirem erra-
damente daquelas entidades que sentem pena do ser
humano e do modo como gerencia a sua própria vida.

Há entidades astrais que escravizam ou tentam
escravizar os seres humanos, mas não são guias,
mentores, mestres, servidores ou protetores que
trabalham para a Luz, e sim entidades sugadoras, ma-
nipuladoras e enganadoras do baixo astral. O baixo astral
que a maioria julga conhecer foi criado à imagem e
semelhança das personalidades e fantasias humanas.

Um dos grandes problemas da humanidade é
que os seres humanos deixam-se enganar, mesmo que
intuitivamente saibam que estão sendo manipulados,
explorados. Talvez não tenham coragem de admiti-
lo porque isso obrigaria a mudanças, a grandes
transformações e muitos não querem mudar, não
querem transformar-se, porque isto obriga a perder
vícios e privilégios humanos.

O verdadeiro espiritualista serve à Luz e à
evolução e não se serve de ninguém de modo egoísta.
Ele sabe que há a Lei de Retorno, que a maioria não
conhece muito bem.  Muitos julgam que basta fazer
algum serviço, ajudar o próximo, ser bonzinho, fazer
algum tipo de caridade, e depois sentar-se na cadeira
e esperar por alguma coisa em troca. Quem dá tem que

Canalizalização de Henrique Rosa
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receber, mas quem recebe tem que dar, esta é a Lei.
Quando esse ciclo é interrompido surgem muitas dificul-
dades: quem recebe não doa, quem doa não recebe.

Isso em todos os sentidos, desde o plano mais
denso até ao plano mais Divino.

O mundo astral é mundo do qual nenhum ser
humano conseguirá fugir e por isso é muito
importante conhecer um pouco mais sobre ele.

Tendes um corpo astral mas ainda não estais
conscientes dele, nem sabeis trabalhar com ele.

Há muitas dificuldades para todo aquele que
busca penetrar o mundo astral saindo do corpo físico,
desdobrando-se, porque ao sair do mundo físico para
o astral depara-se inevitávelmente com a lixeira, o
limbo, resultante da poluição emocional humana,
criada a partir das emocões mais baixas e mais
primitivas. Depois vem o propriamente dito astral
inferior, e em seguida vem o astral superior, onde
nós estamos, de onde estou falando, através dos
canais mentais, da canalização consciente e direta
dos quais as entidades de nível superior passaram a
se utilizar para melhor transmitirem ensinamentos e
também para ajudar o ser humano a compreender um
mundo do qual faz parte, mesmo que não acredite.
Um dia todos os seres humanos serão mais atuantes
nele. Quando deixarem o mundo físico, o mundo
astral será o novo universo que todos habitarão.

Quando dormis o corpo astral sai do vosso
corpo físico e volta naturalmente ao mundo onde foi
criado, à mesma matéria, à mesma energia. Deste
modo, durante o terceiro milênio a consciência do
homem se expandirá gradativamente, até não haver
nenhum tipo de barreira entre a consciência física e a
consciência astral. No atual momento evolutivo desta
humanidade mútiplas barreiras estão aos poucos
sendo diluídas. A lixeira, o limbo, desaparecerá pouco
a pouco em consequência da ação das Energias
Ígneas do Espírito Santo, que estão diluindo e trans-
formando esse limbo, graças ao sacrifício do Senhor
Cristo, que está no mundo astral para transformá-lo
e elevá-lo com a sua Luz, afastando assim da Terra
as entidades mais negras, mais perversas.

Agora podeis ter uma consciência maior da
importância e do sacrifício que significa a descida
de um Grande Ser como o Senhor Cristo à matéria
física. Ora, para Ele chegar à matéria mais densa tem
de passar pela matéria astral. Ele está lá, a sua Luz é
como um sol que ilumina as nossas almas, os nossos
caminhos. Ele está afastando todos os miasmas
negros da humanidade, diluindo-os ou expulsando-
os; obviamente, isto está se refletindo no mundo físico
em milhões de seres humanos que, de repente, se dão
conta de uma enorme turbulência interior, de “crises
atrás de crises”, nas quais os seus “miasmas internos”,
os seus fantasmas, os seus monstros internos que se
refletem no corpo astral, os seus elementais criados por

suas próprias mentes, estão saindo do corpo astral
refletindo-se no corpo físico e na mente. É a grande
purificação, a grande batalha que está sendo travada
também no mundo astral. Uma batalha da Luz com as
trevas, do amor com o ódio, da verdade com a falsidade,
da paz com a guerra, da sabedoria com a ignorância.
Mesmo que não queira, mesmo que o ser humano não
acredite, ele é co-participante desta batalha porque criou
muitas das energias negras que os mundos físico, astral
e mental possuem ainda hoje.

Uma Luz poderosíssima está se aproximando
da Terra, da Terra mental, da Terra astral e da Terra
física. Ou achais que a Terra é só física? A Terra
também é astral e mental. Nem mesmo um pedacinho
de pedra existiria se não houvesse a sua contra parte
astral; por sua vez, a pedra astral também precisa ter
uma estrutura mental. Sem essas três estruturas não
há matéria, não há forma, não há vida nesses três
mundos, não há como um ser humano evoluir, não
há como se ligar à Luz. Mas, essa Terra astral e os
seres que nela evoluem sempre foram mal
compreendidos pelos seres humanos, assim como vós
que hoje estais nesta Terra física trabalhando pela
humanidade e servindo à Luz.

A evolução é um contínuo caminhar com
todos e com tudo para que, a cada passo, mais forte
seja a Verdade Maior, a Luz Maior, a Sabedoria Maior
das almas e dos espíritos; aí todos ajudam todos em
benefício de todos, formando uma Unidade cada vez
maior. Tendes muito a aprender sobre viver em
Unidade. Sem a unidade não ireis a lado algum; ainda
é fantasia a vossa unidade interna e externa.

Desde o mundo do espírito até ao mundo da
matéria física existem cadeias de seres, nos mais
diferentes estágios de evolução, formando múltiplas
unidades, auxiliando-se mutuamente. Estais dentro
desse sistema múltiplo de unidades, mesmo que ainda
não tenhais consciência disto. Por este motivo preci-
sam de nós do mundo astral, dos Mestres do mundo
mental e da alma como também dos Anjos ou Devas.

Como assim?

Se os Devas não trabalhassem energeticamen-
te os alimentos, a água e o ar, não viveríeis no mundo
físico.

Se o mundo astral não vos socorresse, cairíeis
nos abismos infernais do astral criados pelo próprio
ser humano. Se os Mestres não vos estendessem a
mão para salvaguardar a luz nas vossas almas, jamais
sairíeis do lugar.

Esta é uma face,  vejamos agora o outro lado
da moeda, como se diz no mundo físico.

Nós, do mundo astral, evoluímos para que os
Mestres possam evoluír nos mundos mental, búdico,
átmico, da mônada ou espírito e divino. Para que os

Continuação
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 elementares, os devas da água, dos alimentos, do ar,
do fogo possam evoluir é necessário que vós, seres
humanos, evoluam. É o eterno ciclo da vida universal,
e dentro desse ciclo estão múltiplos seres, de múltiplas
linhas evolutivas, em vários planos, dimensões e em outros
níveis de espaço e do tempo, colaborando na grande
unidade univesal, evoluindo, servindo e sendo servidos;
doando e recebendo, recebendo e doando.

Os habitantes do mundo astral, sejam eles guias,
mentores, protetores, instrutores, coorde-nadores, seres
angélicos ou os Mestres, quer estejam no mundo astral
ou no mundo mental, búdico, átmico, e até os Mestres
solares e cósmicos, Eles se doam totalmente em benefício
de tudo e de todos. Mas vós, integrantes desta
humanidade terrena, tendes doado muito pouco, talvez
por não saberdes o que é doar e por não saber como
entregar-vos.

É o que a humanidade tem de aprender, essa

NOSSOS IRMÃOS DO MUNDO ASTRAL Continuação

unidade de ação conjunta, grupal, de receber para
evoluir, para doar, expandir, ajudar, ensinar, construir,
criar e ajudar todos os companheiros no físico, no astral,
no mental e no mundo da alma. Essa consciência de
unidade, esse dinamismo, de atividade está nascendo
em várias partes do mundo, em grupos que estão
caminhando para o mesmo objetivo, participando da
mesma unidade. Unidade é tudo o que deveis buscar,
dentro de vós, fora de vós.(1)

LUCAS
(o Mestre Lucas foi o Apóstolo Lucas)

1. Esta mensagem foi transmitida por canalização direta para um
grupo de pessoas.

FALTA APOIO ECONÔMICO PARA O TRABALHO DOS MESTRES Henrique Rosa
Este tem sido um grande problema em todas as

épocas, mas atualmente ainda é maior. O “Senhor da
Face Negra”, ou os “nossos irmãos da mão esquerda”,
como os Mestres dizem, aqueles que teimam em seguir
os caminhos contrários à Luz, ao Amor, à Paz, à Justiça,
à Liberdade e à Evolução Universal, continuam
manipulando os povos em nome de “Deus” e da
“verdade”, não para a sua libertação, mas para
satisfazerem seus vícios, caprichos e a grande sede de
poder escravizador, sem contribuírem para a verdadeira
liberdade, igualdade, fraternidade e evolução de todos.

Entretanto, aqueles que se entregaram de corpo,
mente e alma ao serviço da Luz Divina, ao trabalho dos
verdadeiros Mestres e à missão de criar condições para
que o Cristo e muitos outros Avataras possam retornar ao
mundo dos homens, não recebem  apoio econômico para
o trabalho dos Mestres e do Cristo.

Existem muitos seres humanos espalhados por
todas as nações da Terra, cujas almas estão voltadas
para a Luz e para a Verdade, mas a verdade do Cristo:
“pela verdade sereis livres”. Ser livre é ser senhor do
próprio caminho, da própria vida; é seguir em direção
aos objetivos da alma/espírito e não dos outros; é
podermos voar com as asas espiri-tuais de nossa
mente e alma por outros mundos di-mensionais. Ser
livre é saber de onde viemos, o que fazemos na Terra e
para onde vamos. Ser livre é con-tribuir para que todos
sejam livres, a fim de que cada um seja mestre de si
próprio  e não seguidor de perso-nalidades ou livros,
por muito sagrados que sejam.

É isto o que os verdadeiros Mestres de Luz nos
ensinam, e é isto o que procuramos passar aos nossos
leitores e alunos.

Muitos obreiros dos Mestres de Luz não estão
conseguindo desenvolver suas tarefas e missões porque

não têm uma base econômica segura, que dê sustentação
ao seu trabalho em favor da evolução de todos, na Obra
dos Mestres de Luz em benefício da evolução da
humanidade, para dedicarem cada vez mais tempo à
Grande Obra da Luz Divina para a Terra e também
para ajudarem na preparação das bases materiais e
espirituais para a próxima vinda do Senhor Cristo-
Maitreya .

Até hoje me recordo das palavras do Mestre El
Morya sobre este tema. Elas ficaram impressas na minha
mente a fogo.

Disse o Mestre:

“...para aqueles que vós chamais de Mestres o
dinheiro é apenas uma energia monetária que deve ser
utilizada dentro da Lei do Serviço. É necessário doar
para receber, e depois, receber para doar cada vez mais.
Tudo deve ser utilizado para criar melhores condições
materiais e espirituais para ajudar o ser humano a alcançar
uma evolução constante, maior e mais rápida, sempre
no sentido da Paz, da Justiça, da Liberdade, do Amor;
todos devem de ter as mesmas oportunidades para atingir
a Luz, a Sabedoria e a Fraternidade Universal.”

Abordar este assunto sempre parece difícil. No
esoterismo também chega a ser um tabu e alvo de críticas
por parte daqueles que só querem receber e nunca
doar nada. Entretanto, é uma forma de chamar a atenção
para todos os verdadeiros “Obreiros dos Mestres de
Luz”, em todas as partes do mundo, que encarnaram
com missões e tarefas maravilhosas, devido ao enorme
potencial que trazem de vidas passadas, unicamente para
ajudar o ser humano a chegar à verdade que está na
alma e então ser livre. Não estamos falando em causa
própria, mas, procurando ajudar  a todos os que querem
dedicar-se à verdadeira Luz e Sabedoria dos Mestres
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em benefício da evolução na Terra.

Deste modo, fomos buscar as palavras e a visão
de um outro Ser de Luz, o Mestre Djwhal Khul, mais
conhecido na literatura esotérica com o nome carinhoso
de “O Tibetano”, que também orienta nossos trabalhos
espirituais.

Ele transmitiu a Alice A. Bailey a obra “O
Reaparecimento do Cristo”(1) , cuja primeira edição
em inglês é datada de 1948.

Transcrevemos uma pequena parte deste livro
de Alice A. Bailey, não só para vos passar uma visão
mais ampla e bem aquariana, como também chamar-vos
a atenção para a grande obra de Bailey cuja leitura muito
pode contribuir para evolução e expansão espiritual do
ser humano, mesmo levando em conta que este texto foi
canalizado na primeira metade deste século. Dos 24 livros
conhecidos, 18 foram transmitidos pelo Mestre Djwhal
Khul.

Nosso objetivo é de esclarecer, informar e ao
mesmo tempo ajudar todos os seres humanos de boa
vontade que estejam fazendo um trabalho sério no
serviço da elevação, expansão e ascensão da
consciência crística e da espiritualidade dentro de
todos os corações, mentes e almas.

Disse o Mestre:

“Talvez seja esta a dificuldade maior que, a
muitos, se afigura insuperável. Envolve o problema da
verdadeira administração econômica e a destinação de
adequadas somas de dinheiro para determinados canais,
que ajudem no trabalho de preparação para a vinda do
Cristo, o que está estreitamente relacionado com o
problema das corretas relações humanas.

Portanto, o problema é particularmente difícil,
porque os trabalhadores espirituais não somente têm que
preparar as pessoas para darem, de acordo com suas
possibilidades, senão que, em muitos casos, devem, antes
de tudo, proporcionar uma motivação tão atraente, que
tais pessoas se vejam obrigadas a dar.  Também terão
que prover a instituição, fundação ou organização para
administrar esses fundos.  Isto representa uma tarefa
difícil. O “impasse” atual não radica apenas em reunir
fundos para Sua vinda, senão no egoísmo entranhado
na maioria daqueles que detêm a riqueza mundial que,
quando dão - se é que o fazem - é porque aumenta seu
prestígio e indica o seu êxito financeiro. Naturalmente
existem exceções, porém, estas são relativamente
poucas.

 Generalizando e, por conseguinte, simpli-ficando
o tema, podemos dizer que os quatro canais principais
através dos quais circula o dinheiro são:

l - Os milhões de lares, onde chega em forma de
soldo, salário ou herança. Tudo isto está hoje
desequilibrado, existindo excessiva riqueza ou extrema
pobreza.

2 - Os grandes sistemas capitalistas e monopólios
em que estão fundadas as estruturas econômicas, na
maioria dos países. Não interessa se este capital pertence
ao governo, à municipalidade, a um punhado de homens
ricos ou a grandes sindicatos.  Pouco se gasta no
melhoramento da vida humana ou para inculcar os
princípios que conduzem a corretas relações humanas.

3 - As igrejas e grupos religiosos de todo o
mundo. Aqui, falando, novamente, em termos gerais e,
ao mesmo tempo, reconhecendo a existência de uma
minoria espiritualmente orientada, o dinheiro é dedicado
aos aspectos materiais do trabalho; à multiplicação e
preservação da estrutura eclesiástica; aos salários e
gastos gerais e apenas uma pequena percentagem é
destinada à educação dos povos, à demonstração vivente
de simplicidade, “tal como está em Cristo”, e à difusão
da realidade de Seu retorno, que tem sido, durante
séculos, a doutrina da igreja.  Sua vinda tem sido
antecipada no transcurso das épocas e poderia ter sido
mais antecipada ainda, se a igreja e as organizações
religiosas houvessem cumprido com seu dever.

4 - As obras filantrópicas, sanitárias e educativas.
Tudo isto tem sido muito benéfico e muito necessário, a
dívida que o mundo contraiu com os filantropos é
realmente enorme. Tudo isto é um passo bem dado e
uma expressão da divina vontade ao bem.  Não obstante,
o dinheiro é, amiúde, mal empregado e mal dirigido, e
os valores resultantes são institu-cionais e concretos,
sendo as ditas obras limitadas pelas restrições dos
doadores e pelos preconceitos religiosos daqueles que
controlam o desembolso dos fundos. Em meio das
discussões motivadas por idéias, teorias religiosas ou
ideologias, se esquece da verdadeira ajuda à
Humanidade una. Subsiste o fato de que, se os agentes
administradores, que manejam o dinheiro do mundo,
tivessem uma visão verdadeira da realidade espiritual da
humanidade una e do mundo uno, e se seu objetivo fosse
estimular as corretas relações humanas, as multidões de
toda parte respon-deriam a uma possibilidade futura
muito diferente da atual. Não estaríamos enfrentando a
necessidade de gastar enormes somas, que atingem
bilhões, neces-sárias para restabelecer, fisicamente, não
somente o corpo físico de incontáveis milhões de
homens, senão cidades inteiras, sistemas de transporte
e centros responsáveis pela reorganização do viver
humano.

Igualmente pode-se dizer que os valores e a
responsabilidade espirituais outorgados ao dinheiro (na
medida que seja) houvessem sido devidamente ensinados
e apreciados nos lares e nas escolas, não teríamos as
espantosas estatísticas do dinheiro gasto em todo o
mundo, antes da guerra (e ainda hoje, no hemisfério
ocidental), em guloseimas, licores, cigar-ros, diversões,
vestimenta desnecessária e luxo. Estas estatísticas

FALTA APOIO ECONÔMICO PARA O TRABALHO DOS MESTRES Continuação

1  Uma obra da: Lucis Trust e Lucis Publishing Company,
New York, USA. No Brasil: Edi. Pensamento Ltda., SP/SP - 3ª edição
em português, 1985.
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2. A mesma coisa que “Obreiros”. Ver a obra: “O Governo
Oculto do Mundo” - Henrique Rosa, Editora Portal, SP/SP.

registram centenas de milhões de dólares por ano. Uma
parte deste dinheiro, cuja arrecadação exigiria um mínimo
de sacrifício, seria obtida para que o Novo Grupo de
Servidores do Mundo(2) e os discípu-los de Cristo
preparassem o caminho para Sua vinda, bem assim para
educar a mente e o coração dos ho-mens, a fim de
estabelecer corretas relações humanas.

O dinheiro, assim como outras coisas da vida
humana, tem sido maculado pelo egoísmo e açambar-
cado para fins egoístas, individuais e nacionais. A Guerra
Mundial (l9l4-1945) é um exemplo disso, pois que,
embora se falasse muito a respeito de “salvar o mundo
para a democracia” e de “deflagrar uma guerra para
terminar com as guerras”, o objetivo principal foi a
autoproteção e a autoconservação, a ânsia de lucro, a
vingança provocada por velhos ódios e a recu-peração
de territórios. Os anos transcorridos desde a guerra têm-
no provado. As Nações Unidas estão, des-
graçadamente, ocupadas com as vorazes demandas de
toda parte, com as intrigas das nações, a fim de
adquirirem poder e posição, e obterem a possessão dos
recursos naturais da terra: carvão, petróleo, etc. e
também com as atividades sub-reptícias das grandes
potências e dos capitalistas.

Entretanto, durante todo o tempo, a Humani-
dade Una, não importa o país, cor ou crença, está re-
clamando paz, justiça e segurança. Isto se poderia
procurar pelo correto emprego do dinheiro e da com-
preensão, por parte dos potentados, de sua respon-
sabilidade econômica, baseada nos valores espiritu-ais.
Com exceção de alguns filantropos de visão ampla e de
um punhado de estadistas, eclesiastas e educadores
iluminados, este sentido de responsabi-lidade econômica
não se encontra em parte alguma.

Chegou o momento de revalorizar o dinheiro e
canalizar sua utilidade para novas direções. A voz do
povo há de prevalecer, porém deve ser um povo educado
nos verdadeiros valores, no significado da verdadeira
cultura e na necessidade de que existam corretas relações
humanas. Trata-se, portanto, de uma questão essencial
de sã educação e de correta prepa-ração para a
cidadania mundial, algo não empre-endido ainda.  Quem
pode dar este treinamento?  A Rússia prepararia,
prazerosamente, o mundo segundo os ideais do
comunismo e acumularia, nas arcas do proletariado, todo
o dinheiro do mundo, produzindo o mais grandioso
sistema capitalista que jamais se tenha visto. A Grã-
Bretanha prepararia, prazerosa-mente, o mundo nos
conceitos britânicos de justiça, do jogo limpo e comércio
internacional, algo que rea-lizaria melhor que qualquer
outra nação, devido à sua vasta experiência, porém
cuidando sempre de seus lucros. Também,
prazerosamente, os Estados Unidos empreenderiam a
tarefa de imprimir o selo da demo-cracia norte-americana
no mundo, utilizando seus vastos capitais e recursos, bem

assim acumulando em seus bancos os frutos de suas
grandes atividades financeiras, resguardando-as do
perigo da bomba atô-mica e ameaçando com ‘seu punho
armado’ o resto do mundo. A França manteria a Europa
em um estado de intranqüilidade, ao tratar de
reconquistar o prestí-gio perdido e tirar proveito, em
tudo por tudo, da vitória das nações aliadas. Assim se
faz a história.  Cada nação lutando para si e todas
qualificando-se em termos de recursos e finanças.
Entretanto, a humanidade padece de fome, não possui a
cultura necessária e lhe são ensinados falsos valores e o
mau emprego do dinheiro. Enquanto não se haja sanado
esta situação, não será possível o retorno do Cristo.

Diante desta perturbadora situação financeira,
qual será a resposta ao problema? Existem homens e
mulheres em todos os países, em todos os governos, em
toda igreja, religião e fundação educativa, capazes de
dar a resposta. Que esperanças albergam para isso e
para o trabalho que se lhes há confiado? Em que forma
podem ajudar os povos do mundo, os homens de boa
vontade e de visão espiritual? Que podem fazer para
mudar o conceito generalizado sobre o dinheiro,
desviando-o, assim, para outros canais, onde seja em-
pregado de forma mais correta? Deve-se achar resposta
a estas indagações.

Existem dois grupos que muito podem realizar:
aqueles que já estão empregando os recursos financeiros
do mundo, sempre quando podem captar a nova visão
e ver ‘a escritura na parede’, que está derribando a velha
ordem, como também o conjunto de pessoas boas e
generosas de todas as classes sociais e esferas de
influência.

Os homens de orientação espiritual e de boa
vontade devem repelir a idéia de sua relativa inutilidade,
insignificância e futilidade, e compreen-der que agora,
nestes momentos cruciais e críticos, podem trabalhar
eficientemente. As Forças do Mal estão derrotadas,
conquanto ainda não ‘tenham sido muradas’ por trás da
porta onde a humanidade pode encerrá-las, segundo
predisse O Novo Testamento.  O mal trata de percorrer
todo caminho disponível para uma nova abordagem,
porém, e isto podemos dizer com confiança e
insistentemente, as pessoas humildes, iluminadas e
altruístas, existem em número suficiente para
fazerem sentir seu poder, se assim o quiserem. Em
cada país há milhões de homens e mulheres
espiritualmente orientados, que, chegado o momento de
encarar globalmente esta questão do dinheiro, podem
recanalizá-lo em forma permanente. Em todos os
países existem escritores e pensadores que agregariam
sua poderosa ajuda, e o farão se forem solicitados, como
convém. Há estudantes esotéricos e devotos religiosos,
a quem se pode apelar para ajudar na preparação do
retorno do Cristo, especialmente se a cooperação
requerida consistir em empregar dinheiro e tempo para
o estabelecimento das corretas relações humanas, bem
assim o incremento e a difusão da boa vontade.



Página 17A SÌNTESE - Ano I no 2

FALTA APOIO ECONÔMICO PARA O TRABALHO DOS MESTRES Continuação

Não se necessita de uma grande campanha para
reunir fundos, senão do trabalho desinteressado de
algumas milhares de pessoas aparentemente sem
importância. Diria que o que de mais se necessita é
coragem, porque é preciso ter coragem para vencer a
desconfiança, a timidez e o desagrado, ao apresentar
um ponto de vista relacionado com o dinheiro. Aqui
fracassa a maioria.É relativamente fácil, atualmente, reunir
fundos para a Cruz Vermelha, hospitais ou instituições
educativas. Resulta sumamente difícil fazer o mesmo para
propagação da boa vontade e o emprego correto do
dinheiro na difusão de idéias avançadas, tais como a vinda
do Cristo. Portanto, repito: o primeiro requisito é
CORAGEM .

O segundo requisito concerne aos sacrifícios e
arranjos que capacitem os trabalhadores do Cristo para
dar, até o limite, sua colaboração. Não há de ser,
simplesmente, uma capacidade adquirida para apresentar
o tema, senão que cada trabalhador deve pôr em prática
o que predica. Se, por exemplo, os milhões de pessoas
que amam o Cristo e tratam de servir à Sua causa, dessem
uma pequena quantidade de dinheiro por ano, haveria
fundos suficientes para Seu trabalho. As necessárias
organizações e seus diretores, espiritualmente orientados,
apareceriam, automaticamente. A dificuldade não está
na organização do trabalho e do dinheiro; estriba-se,
sim, na incapacidade das pessoas para darem. Por uma
razão ou outra dão pouco ou nada, ainda quando estejam
interessadas em uma causa como a do reaparecimento
do Cristo. O temor pelo futuro; a dissipação; o desejo
de prestar obséquios e o não se dar conta de que as
grandes somas são formadas por muitas parcelas
pequenas, gravitam todos contra a generosidade
econômica e sempre servem de pretextos que parecem
adequados. Portanto, o segundo requisito é que todo
o mundo dê o que possa.

Terceiro, as escolas metafísicas e os grupos
esotéricos têm-se voltado, preferentemente, para a
questão da orientação do dinheiro para os canais pelos
quais têm preferência. Com freqüência se ouve a seguinte
pergunta: Por que a escola de pensamento “Unity”, a
igreja “Christian Science” e os movimen-tos do Novo
Pensamento podem reunir os fundos ne-cessários,
enquanto que outros grupos, especialmente os
esotéricos, não podem fazê-lo? Por que os verda-deiros
trabalhadores espirituais são incapazes de materializar o
que necessitam? A resposta é simples.  Estes grupos e
trabalhadores que estão mais próximos do ideal espiritual,
se acham divididos entre si. Seu interesse principal está
nos níveis espirituais e abstratos e não se aperceberam
de que o plano físico tem a mesma importância que os
motivos espirituais.  As grandes escolas metafísicas estão
empenhadas em fazer demonstrações materiais, e tão
grande é sua ênfase e tão centralizada está sua abordagem
que con-seguem o que pedem. Devem aprender que a
demanda e sua resposta devem ser o resultado do
propósito espiritual, e que aquilo que se pede não se
deve empregar para o eu separado nem para uma organi-
zação ou igreja separatista. Na Nova Era, que se apro-

xima, antes da vinda do Cristo, a petição de ajuda
financeira deve-se fazer com o fim de estabelecer cor-
retas relações humanas e boa vontade, não para o
engrandecimento de uma organização particular. As
organizações que reúnem fundos devem trabalhar em
uma Sede que tenha um mínimo de gastos e o pessoal
perceber um salário mínimo, porém razoável. Não há
muitas organizações desse tipo, atualmente. As que
existem podem dar um exemplo que será rapidamente
seguido, à medida que aumenta o desejo para o retorno
do Cristo. Portanto, o terceiro requisito é servir à
humanidade una.

O quarto requisito deve ser uma minuciosa
explicação da causa para a qual se solicita ajuda
econômica. Encontrar-se-á quem tenha coragem para
falar, porém uma explicação inteligente também tem muita
importância. O ponto principal que se deve acentuar no
trabalho preparatório para o retorno do Cristo é o
estabelecimento de corretas relações humanas. Isto já
foi começado, sob distintos nomes, por homens de boa
vontade de todo o mundo.

Chegamos, agora, ao quinto requisito: uma fé
vital e firme na humanidade como um todo. Não
deve haver pessimismo a respeito do futuro do gênero
humano, nem tampouco preocupação pelo desa-
parecimento da velha ordem. ‘O bom, o verdadeiro e o
belo’, estão em caminho e disso é responsável a
humanidade e não uma divina intervenção externa.  A
humanidade está despertando rapidamente e muito bem.
Estamos atravessando a etapa em que tudo se proclama
abertamente, tal como o Cristo predisse, e à medida
que escutamos ou lemos a respeito da onda de
escândalos, crimes, prazeres sensuais e luxos, tendemos
a desalentar-nos. Convém recordar que é bom que tudo
isso surja à superfície e seja conhecido por todos.
Similarmente a uma depuração psicológica do
subconciente, à qual se submete o indivíduo, pressagia a
inauguração de um dia novo e melhor.

Há um trabalho pela frente e os homens de boa
vontade, de orientação espiritual e de verdadeiro
treinamento cristão hão de fazê-lo. Devem iniciar a era
em que o dinheiro se empregará para a Hierarquia
espiritual e também devem expressar essa neces-sidade
nas esferas de invocação. Invocação é o tipo mais
elevado de oração existente e uma nova forma de
demanda divina, que tem sido possível pela meditação.”

(Continua)
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Em cada coração humano há uma grande

virtude oriunda da sede de justiça, fraternidade e de
paz entre todos os seres.

Esta virtude foi violentada pelas leis humanas,
pela falsa moral das instituições políticas, sociais e
religiosas. A justiça, hoje, está nas mãos destas
instituições falidas .

Todos os povos de todas as nações perderam a
fé nestas organizações, as quais, por muito tempo
proclamaram a justiça em nome do povo e para o povo.
Houve uma gradual desmistificação e uma pequena
revolução nos valores humanos que têm levado a um
questionamento geral a respeito das organizações sociais,
políticas, religiosas e econômicas.

No meio do caos, da desilusão, de tantas
incertezas, da falta de referência política, social e religiosa,
está surgindo uma nova linguagem e uma nova ação fora
dos parâmetros morais, dos dogmas, das leis humanas,
sem contudo deixar de constituir-se do essencial que
poderá trazer a verdadeira justiça, a verdadeira
solidariedade, a verdadeira ordem social, a verdadeira
política.

Esta nova ação e esta nova linguagem está
ressurgindo da grande virtude que há nos corações
humanos, uma virtude renovada pelos valores da alma e
do espírito.

No decorrer da Era Aquariana esta linguagem e
esta ação serão expandidas, dia após dia, a fim de que
todos os povos possam restabelecer a verdadeira justiça,
construindo uma nova ação política e social para que as
sociedades humanas sejam conscientes de uma ação
participativa para ascensão de sua nação e de todos os
povos do planeta.

Não existem líderes capazes de assimilar todas
as necessidades de renovação de um povo, mas um povo
pode absorver do líder uma correta orientação e junto
com ele pode trabalhar para atingir seus ideais coletivos
e individuais.

O conceito de liderança na Nova Era tem um
novo sentido e originará uma nova ação. Na verdade
não há líderes, no sentido real da palavra, há sim aqueles
que podem sintetizar numa ação uma grande realização
com a participação de todos. A cada passo dado por
um líder corresponde a um novo movimento realizado
socialmente e políticamente, rumo à verdadeira realização
geral de todos os povos.

Uma nação não se limita às suas fronteiras, porque
não pode isolar-se da realidade de outras nações. Há,
na verdade, uma Unidade que se forma na medida em
que nações lutam pelos mesmos ideais humanos de
justiça, fraternidade, igualdade e liberdade.

Só uma real conscientização de cada ser humano

poderá levar a uma ascensão dos verdadeiros valores
da vida real que está dentro de cada um.

Está na hora de expandir os verdadeiros
sentimentos, os verdadeiros ideais, as verdadeiras
aspirações por justiça, liberdade e fraternidade.

Cabe a cada um enterrar os valores moribun-
dos e acolher com coragem e determinação os novos
valores que estão surgindo na consciência, na mente e
no coração.

A cada um está sendo dado instrumentos que
fortalecem a verdadeira fé, a vontade e a coragem para
iniciar a construção de um novo mundo.

Sede instrumentos do amor, da paz, da justiça,
da fraternidade, a fim de que uma Nova Ordem Mundial
possa instalar-se definitivamente.

Olhai para a desarmonia que há a vossa volta e
criai a harmonia.

Combatei a fome e a miséria expandindo a
justiça, a fraternidade e a coragem para transformar e
eliminar a exploração humana, os preconceitos sociais e
religiosos.

Sede unânimes na justiça e dominai a ignorância
com sabedoria.

Buscai, antes de tudo, o equilíbrio entre ações e
idéias, a fim de que seja possível também uma maior
sintonia entre a alma e a personalidade.

Só o verdadeiro sentimento em cada um é capaz
de aniquilar as contradições internas, só o verdadeiro
sentido da existência pode eliminar as energias destrutivas
dentro de cada um.

Procurai sentir os ventos do Novo Mundo! E
não vos deixai arrastar pelos nefastos movimentos do
velho mundo.

Sede verdadeiros instrumentos da verdadeira
vida que habita em vós, sede instrumentos conscientes
do DEUS que reside em vós!

Derrubai as barreiras que vos impedem de viver
a vida real, buscai a unidade com a verdade que reside
em vós!

Sede os amados filhos que retomam ao caminho
de volta ao Reino de Deus. Deus em vós, Deus em nós,
Deus em todos os Seus Filhos!

Chegou o dia, chegou a hora de retomar as
verdadeiras origens e o verdadeiro caminho que dará
acessso a um novo ciclo evolutivo.

Os véus da ilusão estão sendo retirados e todos

Canalização de Lourdes Rosa
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vêem o caos nesta humanidade, todos vêem a dor, o
desespero, a miséria, a violência...

Novos horizontes estão diante de todos,
apontando os novos rumos desta humanidade!

Buscai a verdade do vosso ser, para que todos

UMA NOVA AÇÃO
juntos possamos trazer a renovação para a face da
TERRA.

PALAS ATENA

LIVROS E FITAS CANALIZADAS

PORTAL PARA A ETERNIDADE (2ª Edição) Henrique Rosa.

Transmitida por dois Seres de Luz: Mestre Sutra e comentários do Mestre Akhenaton. São 21 aulas com
ensinamentos esotéricos muito transcendentes, mas numa linguagem acessível a todos, contendo algumas pranchas
para melhor ilustrar o que Sutra ensina e alguns exercícios de desenvolvimento espiritual.  Uma obra para todos
aqueles que buscam o Caminho e o encontro com seu Mestre Espiritual.

MENSAGENS DOS SERES DE LUZ – vol. I e II – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Transmitido por vários Seres de Luz através da canalização. Cada volume tem 30 mensagens, uma para
cada dia. A enorme experiência dos Seres de Luz colocadas em forma de mensagens, levará o leitor a sentir as
energias desses maravilhosos Seres que tanto têm ajudado à humanidade.

O GOVERNO OCULTO DO MUNDO – Henrique Rosa

Um profundo trabalho de canalização e pesquisa do autor com o Mestre Zanon, mais conhecido na
literatura esotérica com o nome de Mestre Júpiter.

Múltiplos mistérios sempre envolveram a Hierarquia Oculta , conhecida também com os nomes de o Governo
Oculto do Mundo e Grande Fraternidade Branca. É um autêntico mergulho espiritual na ação dinâmica dos
Mestres e Obreiros nos setores principais da evolução da humanidade.

Profundos ensinamentos esotéricos são transmitidos em cada mensagem, levando a uma expansão de sentimento,
mente e consciência para que todos tenham condições para despertar seus canais espirituais.

O CAMINHO DA LUZ, A INICIAÇÃO AQUARIANA – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Os Seres de Luz, os Mestres, conduzem os autores, passo a passo, pelas veredas da Luz. De experiência em
experiência, de ensinamento em ensinamento, eles vão passando por todas as provas, cumprindo todas as tarefas,
atingindo os objetivos determinados pelos Mestres.

A coragem e a ousadia dos autores, incentivados pelos próprios Mestres, de colocar à disposição dos leitores
uma parte de seus trabalhos e experiências espirituais vividos nos Templos Ocultos da Grande Fraternidade
Branca, têm o objetivo de ajudar a todos aqueles que estão passando por etapas e experiências semelhantes no
Caminho da Luz e da Iniciação Aquariana, a fim de que tenham um embasamento melhor para chegar a etapas
mais transcendentes da espiritualidade.

A enorme pesquisa dos autores traduz-se nas citações, em pranchas inéditas e outras atualizadas. Servem
para ilustrar e orientar os leitores, dando uma compreensão melhor e mais rápida dos ensinamentos expostos.

Os passos que todo candidato ao “Caminho da Luz e da Iniciação Aquariana”  trilha, baseados na
experiência de Mestres e discípulos e as etapas das graduações iniciáticas, são colocados de uma forma simples e
dentro das realidades da Nova Era.

ESOTERISMO AQUARIANO,
A Sabedoria Universal dos Mestres – vol. I – Henrique Rosa e Lourdes Rosa

Os autores prosseguem em sua saga, transmitindo a sua vasta experiência e sabedoria esotéricas, que os
Mestres de Luz têm ensinado e vivenciado com eles, conduzindo-os pelo Caminho da Luz e da Iniciação.

Nesta obra eles continuam o trabalho que os Mestres os encarregaram de executar, qual seja, o de levar
todos aqueles que buscam o Caminho e os Mestres, a criar uma base objetiva de ensinamentos esotéricos, sem
fantasias nem fanatismos.

Contem o exercício de proteção da aura ensinado pelos Mestres de Luz, com resultados comprovados
pelos alunos dos cursos ministrados. (Lançamento previsto: abril/maio.96)

Continuação
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A SABEDORIA DOS MESTRES DE LUZ – Henrique Rosa (Fitas K7)

Aulas gravadas, canalizadas, com profundos ensinamentos esotérico dos Mestres de Luz. Em cada fita
são desenvolvidos dois temas, transmitidos através das faculdades superiores da mente e pela ação e unidade com a
alma. Uma forma de sentir as energias vibratórias dos Mestres e de mais facilmente entrar em comunicação com
Eles.

Nº 01 - MESTRE CONDE S. GERMAIN: A Era Aquariana e A Verdadeira Liberdade.
Nº 02 - MESTRE EL MORYA: A Vontade Divina e A Espada Libertadora.
Nº 03 - MESTRE HILARION: A Essência Criativa e A Grande Unidade.
Nº 04 - MESTRE JESUS: Viver em Cristo e o Ser Crístico.

CURSOS E AULAS ORIENTADOS PELOS MESTRES

ESOTERISMO AQUARIANO  – A Abertura dos Canais Espirituais – Básico e Avançado – Henrique Rosa.
O RETORNO DE DEUS MÃE – A Revolução do Espírito Santo – Lourdes Rosa.
A NOVA EDUCAÇÃO AQUARIANA – A Nova Raça do 3º Milênio – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
OS CHAKRAS NA ERA AQUARIANA  – Henrique Rosa.
OS MISTÉRIOS DA MENTE NA ERA AQUARIANA  – Henrique Rosa.
A SABEDORIA DOS SERES ANGÉLICOS (diversasas aulas canalizadas) – Henrique Rosa e Lourdes
Rosa.
LINHA UNIVERSAL COM OS MESTRES CÓSMICOS  – Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
OS SEGREDOS OCULTOS DA NATUREZA VIVA  – Eliana Vita, Lourdes Rosa e Henrique Rosa.
OS MISTÉRIOS DA MENTE NA ERA AQUARIANA  – Henrique Rosa.
OS MISTÉRIOS DO MUNDO ASTRAL NA ERA AQUARIANA – Henrique Rosa.
TRANSMUTAÇÃO ATRAVÉS DOS MOVIMENTOS – Carlos E. do Nascimento e Henrique Rosa.
O UNIVERSO DA ALMA  – Henrique Rosa.
O CAMINHO DA TRANSMUTAÇÃO  (aulas semanais) – A Essência Oculta do Tai Chi Chuan.
Carlos Eduardo Nascimento.
O CAMINHO DA TRANSFORMAÇÃO  (aulas semanais) – A Essência Oculta do Yoga e dos Mantras.
Mirtes Pasetto.
O CAMINHO DA NATURESSÊNCIA (orientação individual) – A Essência Oculta dos alimentos, ervas e
flores. – Eliana Vita.
VIVÊNCIAS NA NATUREZA COM OS MESTRES DE LUZ.
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