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Os caminhos místicos são múlti-
plos; em todos os tempos, o ser humano
sempre buscou uma realização e uma
ascensão espiritual a planos, mundos e
dimensões superiores, assim como ex-

periências místicas que o levassem a experimentar
estados alterados de consciência. Em decorrência
disto, pensou que através das religiões, crenças, sei-
tas e instituições criadas por personalidades huma-
nas, seria mais fácil. Contudo, muito poucos conse-
guiram atingir estados mais elevados de consciência
por estes meios; a grande maioria ficou prisioneira
de dogmas, teorias ocas, donos da verdade, ou de
porta-vozes de algum ser dito superior que, em vez
de elevar e libertar espiritualmente, condicionou ain-
da mais.

Vivemos hoje uma grande confusão; em todo
o mundo há grandes transformações e muitos buscam
caminhos alternativos que os levem a uma ascensão
espiritual real, e não imaginária, mas continuam bus-
cando onde essa ascensão mística não existe mais.

A Era Aquariana marca uma nova etapa na
experiência mística, onde a alma, a mente, o senti-
mento e a consciência estão no comando dessa as-
censão, e não mais se deixam levar ao sabor dos co-

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
mandos e modismos externos, que levam a mente para
estágios inferiores, e não superiores, de evolução.

Hoje existem múltiplas técnicas e processos
espirituais, mas muitos não conduzem a nada porque
começam por poluir as mentes e condicioná-las.
Aqueles que buscam sua própria experiência e
vivência querem atingir estados superiores da mente
e da consciência para alcançar aquela verdade que
reside na alma, fruto de suas existências passadas,
para através dela atingir a própria libertação e ilumi-
nação espirituais.

A humanidade está chegando a uma etapa
decisiva de sua evolução, aproxima-se de uma nova
fronteira entre dimensões e estados de consciência, e
este processo não pode ser captado pelos cinco sen-
tidos, visto que se encontra muito além deles.

Um dos objetivos do nosso trabalho é procu-
rar expor — e nunca impor — nossa experiência, de
modo que contribua para que cada um tenha a sua
própria experiência e atinja uma ascensão espiritual
à sua alma, reencontrando o Caminho de retorno à
Luz Maior.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa

Que a força transmutativa da Luz
Violeta esteja convosco!

O tema que desenvolveremos hoje
é sobre a coerência.

Este é o momento de refletirdes
sobre a coerência entre a postura da alma
e a postura da personalidade, entre os
ensinamentos e a sabedoria transmitida,

aprendida e vivenciada, e a postura de um discípulo,
o que ele pensa, diz e faz, seus ideais e suas ações.

Um dos grandes problemas daqueles que bus-
cam uma espiritualidade maior, portanto, uma união
com a alma, o Caminho da Luz, e por isto se dizem
religiosos, místicos, espiritualistas ou esotéricos, é
que não possuem coerência; ou seja, nem sempre há
coerência entre o que seguem e o que pensam, falam
e fazem.

Se houvesse coerência entre a sabedoria e a ação,
o ser humano não estaria no estado em que se encontra,
de confusão, caos interior, de pouco desenvolvimento
da consciência, da mente e da espiritualidade.

Há hoje no mundo milhões de livros sobre
religiões, misticismo, espiritualidade, esoterismo,
filosofias, etc. De que vale toda essa informação, todo
esse conhecimento? Há grande divulgação de cana-
lizações ou ensinamentos canalizados, de mensagens

de milhares de Seres de Luz, através de livros, jor-
nais, cursos, palestras, e parte disto tem sido feita
por discípulos espalhados em todo o mundo, como
também por Mestres que encarnaram e que, anoni-
mamente, vêm trabalhando. Se, pelo menos, parte da
humanidade fosse coerente com toda essa sabedoria,
com esses ensinamentos, haveria atitudes e pensamen-
tos impulsionando novos ideais e novas ações. Muitos
desses ensinamentos, trazidos há milhares de anos, cons-
tituem a sabedoria dos tempos, de gerações, de raças,
ou o melhor que alguns povos produziram.

O homem não é coerente com isso. A nature-
za deu-lhe um corpo para que possa evoluir, mas ele
destrói a natureza, polui o ar, polui a água, destrói as
matas. Ou seja, a Grande Mãe Natureza lhe doa a
vida, e o que ele faz? Mata a fonte que lhe dá a vida.
Isso é coerente? Não é!

Se seguis a Luz, se seguis os ensinamentos dos
Seres de Luz, não importa o plano, o mundo, a tônica
ou a linha de trabalho desse Ser de Luz, vossa postura
precisa ser coerente com esses ensinamentos: postura
no pensar, falar e agir. Mas isso não se vê no mundo.

O homem diz que é uma coisa, mas lá dentro
é outra completamente diferente, sabeis disto. As
grandes religiões são férteis exemplos disso, não há
coerência nas atitudes do católico, do muçulmano, do
budista, do hindu; basta olhar o mundo. Se houvesse
coerência com os ensinamentos natos dessas religiões,

MESMESMESMESMESTRE  SAINT  GERMAINTRE  SAINT  GERMAINTRE  SAINT  GERMAINTRE  SAINT  GERMAINTRE  SAINT  GERMAIN Canalização de Henrique Rosa



Página 3 A SÌNTESE - Ano II no 9

A
 S

ÍN
TE

SE

com suas essências mais puras, com certeza o mundo
não estaria no estado caótico em que se encontra e o
homem não estaria tão perdido sem saber para onde ir.

Se os cristãos fossem coerentes com os ver-
dadeiros ensinamentos do Cristo, se suas atitudes
fossem coerentes com esses ensinamentos, certamen-
te pelo menos o Ocidente não estaria no caos em que
hoje se encontra e não teria atravessado duas gran-
des guerras em que milhões de pessoas morreram.

Todos os que buscam um desenvolvimento
espiritual, a abertura dos canais de ligação com a
alma, uma espiritualidade que os faça sintonizar a
alma, os Mestres, e em decorrência começam a rece-
ber orientações e ensinamentos de seus Mestres, esses
devem procurar ser ainda mais coe-
rentes. Coerentes com os
ensinamentos, coerentes com os ide-
ais seguidos, porque o Caminho da
Luz é trilhado por almas coerentes.

Aquele que não é coerente
com os ideais superiores está se
iludindo, ainda não entrou no Ca-
minho da Luz. Ele pode até ter
desenvolvido alguma faculdade
que o faça ver o Mundo Espiritu-
al, os Anjos, os Mestres, os extra-
terrestres, pode até se comunicar
telepaticamente, o que é comum à
maioria dos seres humanos, ou
pode ter uma intuição mais forte,
que também é comum a esta hu-
manidade e à sua tônica; pode até
captar ensinamentos de algum Mes-
tre, que nem sempre podem estar
sendo dirigidos a ele, mas a outros.

Uma alma que está no Ca-
minho da Luz está sempre procu-
rando ser coerente com a Luz, com
a sabedoria que lhe é ensinada,
com a sua experiência. E sabe que
precisa ser coerente com os princí-
pios da Hierarquia Oculta que diri-
ge e governa a vida neste planeta.

A maioria dos padrões educacionais não é
coerente com a vida, com a felicidade, com a paz,
com o verdadeiro amor, com a harmonia, a união,
com a fraternidade. Eles não indicam uma linha de
ação coerente e não têm alicerces de sustentação. Esta
incoerência se reflete nas doenças, nos diversos dis-
túrbios emocionais, psicológicos, mentais que exis-
tem hoje na humanidade. Então, a civilização des-
viou-se da coerência com os princípios primordiais
da evolução e da vida.

Quem é coerente com a alma dificilmente
seguirá por caminhos errados.

Quem é coerente com a Luz não permitirá
que as trevas o manipulem e o invadam. Quem é co-
erente com o amor jamais terá o ódio ou a raiva no
coração, na mente. É essa coerência que um discípu-
lo precisa manifestar, pois não encontrareis nenhum
Mestre que não seja coerente com o que ensina.

A Era Aquariana está exigindo essa coerência
através das energias que traz ao coração, à mente e à
consciência de todos os seres humanos. Ou seja, se um
ser humano se diz católico deve ser coerente com os en-
sinamentos originais do Cristo, através de Jesus. Se se
diz budista deve ser coerente com os ensinamentos do
Buda, e assim sucessivamente. A sua maneira de pensar,
falar, agir deve ser coerente com esses ensinamentos, a
fim de que possa através da ação e da experiência espa-

lhar e expandir a essência daquela
sabedoria que é construtiva e que au-
xilia todos a evoluírem.

Deveis ser coerentes com
vossas almas e não sois, por isso
vossas dificuldades e bloqueios
são grandes. A personalidade foi
ensinada a não ser coerente, já a
alma busca essa coerência porque
se espelha no espírito, que é coe-
rente; à medida que vai se aproxi-
mando de seu Mestre de alma, ou
de outros Mestres, sente a força da
coerência em todos eles e então
busca essa coerência para alcan-
çar objetivos, fundir-se com o ob-
jetivo e chegar à unidade, indivi-
dual e grupal. Sem coerência não
há unidade, sem coerência não há
amor, não há sabedoria, nem liber-
dade, igualdade e fraternidade, não
há paz, não há Luz.

Muitos dizem que são co-
erentes com a paz mas fomentam
a violência, ou que são coerentes
com a ordem mas fomentam a de-
sordem. Tantos outros dizem que
são coerentes com a fraternidade
mas mostram e espelham a inveja
e, às vezes, a raiva. A inveja é ini-

miga da fraternidade, o ódio é inimigo da paz e ini-
miga do próprio amor.

A Era Aquariana traz energias de renovação
e de inovação, por isso tem a força para diluir as
ilusões e convergir energias que fortaleçam a coe-
rência. Quando vos alertamos de que as máscaras
estão caindo e continuarão caindo, estamos nos refe-
rindo à ação destas energias em todos os setores da
vida humana. E naqueles que não são coerentes com
o que seguem, pregam, dizem e fazem, as máscaras
estão caindo para mostrar suas verdadeiras faces.
Muitas vezes, uma dificuldade pessoal na vida mate-
rial ou uma dificuldade emocional momentânea faz

MESTRE  SAINT  GERMAIN



A SÍNTESE - Ano II no9 Página 4

A
 S

ÍN
TE

SE

MESTRE  SAINT  GERMAIN
É essa eternidade que um discípulo busca, a

eternidade da vida, a eternidade da alma, dos senti-
mentos, do convívio pacífico fraternal e inteligente
entre todos os seres. A incoerência é uma grande fal-
ta de inteligência porque é um ato de violência e a
violência não faz parte da evolução divina. Nunca
fez! A humanidade criou a violência que a tem
destruído . Se no mundo houvesse um pouco mais de
coerência com os ideais morais e espirituais superio-
res, pelo menos não haveria tantas doenças, tanta
violência, tanto desamor, tanta inverdade.

A verdade pura é coerente com ela própria. Se
não é coerente não é verdade, é falsidade, é ilusão. E
são as ilusões que o homem acha que têm coerência. A
ilusão é incoerente. A realidade, a verdade, a justiça, a
Luz são coerentes porque vêm de Deus e retornam para
Deus. Deus é coerente, o homem não.

O Deus fabricado pelos homens, podeis cons-
tatar, não é coerente, ele não existe. O Deus Vivo,
real, é coerente e justo, vive no espírito que reside
dentro de vós, na Tríade de Energias que estão no
espírito e na alma. E vida após vida, fostes conquis-
tando essa coerência com os princípios superiores
que residem tanto na vossa alma como no vosso espíri-
to e, deste modo, tendes de ser coerentes com eles.

A vida atual não é coerente com a evolução
desta humanidade, mas o homem julga que é. Se assim
fosse, ele não erraria, não violentaria a sua própria evo-
lução e não seria violentado, não haveria violência,
fome, miséria. Então, há hoje uma grande incoerência
para com a própria vida, que é sagrada, que é divina;
não importa se a vida é de uma flor, de um pássaro, de
um homem, de um Anjo, de um Mestre, de um Deus.

No passado, muitos povos formaram gran-
des civilizações, por milhares de anos, porque havia
uma coerência entre o espiritual e o material. Hoje,
essa coerência entre o espiritual e o material está
muito reduzida. Isso é um dos fundamentos da vio-
lência, da miséria, do sofrimento, da dor, das injusti-
ças entre os homens e os povos.

Todos aqueles que hoje buscam seguir a Luz
Divina, que acolhem os ensinamentos e as experiên-
cias dos Seres de Luz, seja em que parte da Terra for,
precisam ser coerentes com esses ideais superiores
que vêm sendo trazidos por aqueles que, como vós,
tiveram milhares e milhares de vidas físicas, sofre-
ram, erraram, acertaram e começaram a ascender
quando passaram a ser coerentes com suas almas,
com seus espíritos, com a sabedoria, com a verdade,
com a justiça, com o verdadeiro Amor Universal.

Só por vos tornardes coerentes, do mesmo
modo começareis a subir, a ascender, a crescer, a vos
expandir. Não vos enganeis tentando mostrar aos
outros muito conhecimento, muito saber, porque les-
tes, ouvistes, estudastes. Se não houver coerência
entre esses conhecimentos, ensinamentos que

realçar essa falta de coerência, e aí a pes-
soa mostra seu verdadeiro rosto.

Um discípulo não pode mostrar ou-
tro rosto que não seja o da verdade, da jus-
tiça, do amor, da sabedoria, da
fraternidade, da paz, da Luz.

Não vos iludas! Um discípulo é
coerente não porque lê ou segue algum tipo de práti-
ca espiritual, mas sim porque através da vivência e
da sua experiência amplia os horizontes da sua men-
te, da sua consciência, do seu sentimento. Nas eras
passadas era exigida a coerência de todo e qualquer
discípulo; hoje, mais que no passado; um verdadeiro
discípulo deve ter um único rosto, o rosto da sua alma,
e a alma de um discípulo deve ser transparente como a
Luz, penetrante como a Luz. A falta de coerência na
sua postura, na sua maneira de pensar, falar e agir faz
com que surjam sombras nos espelhos de suas auras,
faz com que a alma não consiga se expressar no mundo
externo.

Portanto, prestai atenção em vós mesmos, às
posturas verdadeiras que a alma tem, dentro do espí-
rito da verdade, e que a personalidade precisa con-
quistar. Isto pode parecer fácil mas não é, trata-se de
um trabalho que durante muito tempo é árduo, exige
uma vigilância constante porque o lado negro das
sombras tenta vos convencer de que essa coerência
da Luz e da sabedoria é falsa e de que a verdadeira
coerência relaciona-se com os bens materiais, com a
posição social, com a personalidade; no entanto, isto
nunca foi coerente com a vida universal, nem com a
Vida Divina para uma alma que está no Caminho da
Luz. Os bens materiais são instrumentos para que
mais facilmente um discípulo possa crescer e auxili-
ar os outros a crescerem, sendo assim coerente con-
sigo mesmo e com os outros.

A incoerência é considerada tão comum na
vida humana, que nos relacionamentos
subemtendem-se vários níveis de ações recíprocas e
incoerentes. Quantos são aqueles que dizem amar
uma pessoa mas, na realidade, não amam? Esses di-
zem que amam, mas suas atitudes mentais, emocio-
nais para com aquela pessoa não são coerentes com
o amor. Um ato de amor auxilia o outro a crescer, a
ser verdadeiro, justo e coerente com a sua alma; faz
com que o outro, por essa coerência, avance e encontre
o seu próprio caminho, a sua verdade, e seja livre.

O amor, verdadeiro e puro, faz evoluir, as-
cender, crescer, e purifica. Quando não há coerên-
cia, nesse ato de amor surgem as sombras das emo-
ções mais cinzentas, mais negras. É a isso que a mai-
oria das pessoas chama de amor e, em razão disso,
os amores entre os seres humanos têm princípio e
fim, porque toda a incoerência tem fim todas as emo-
ções têm fim. Os sentimentos puros, coerentes com
a alma, jamais têm fim, porque são eternos.
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buscastes e assimilastes, e as vossas expe-
riências, estareis muito longe dos ideais
superiores de libertação, de iluminação. Ou,
em outras palavras, estareis muito longe do
objetivo de trilhar o Caminho da Luz. Por-
tanto, estareis vos enganando, dando volta
em círculos em torno de vós mesmos. Um
discípulo caminha em círculos coerentes, ou
seja, são espiralados e sempre conduzem a

um círculo mais elevado que atinge uma oitava acima
nas suas realizações e conquistas espirituais. Se não há
coerência nas atitudes, no pensar, agir e falar, o discí-
pulo cria círculos muito fechados de onde não conse-
gue sair porque se aprisiona nas próprias limitações cri-
adas pelas suas emoções e por sua mente, as suas ações
se repetem, não há experiências novas, não há renova-
ção e inovação, como o Mestre Lanto tanto fala.

Assim, deveis buscar coerência nas vossas
atitudes e pensamentos, sintonizar-vos com a coe-
rência da vossa Alma, que se assenta nos princípios
superiores da vida, da evolução, nos ensinamentos
transmitidos por todos os Seres de Luz.

O Caminho da Luz é um caminho de coerên-
cia, sempre foi. Muitos acham que seguem o Cami-
nho da Luz, que são discípulos dos Mestres, contu-
do, não há coerência entre o que pensam e falam e o
que é ensinado a qualquer alma que esteja no Cami-
nho da Luz, independentemente da cidade, do esta-
do ou país em que se encontre, pois os princípios
superiores da vida são universais, cósmicos.

A Era Aquariana é marcada pela coerência;
aqueles que não optarem pela coerência com os prin-
cípios sagrados e divinos da vida terão a chance de
sair da Terra, porque a Terra apenas abrigará aqueles
que são coerentes com os princípios da vida universal.

Podeis fazer perguntas e esclarecer dúvidas,
se o quiserdes.

P – A não-coerência está ligada à falta de
autovigilância, a não estar ligado com a alma e com
a falta de discernimento? E por que num simples ato,
como uma refeição fora de casa, nos deixamos levar
e escolhemos aquilo que não faz bem nem para o
corpo nem para a alma?

SG – Quando sois coerentes com o corpo, só
comeis aquilo que ele precisa, aquilo que ele tem
necessidade. Um dia ele necessita de determinados
alimentos que contêm grupos específicos de vitami-
nas, minerais, ácidos ou proteínas, noutro dia necessi-
tará de outros grupos específicos. Precisais ser coeren-
tes com as necessidades do corpo, no que diz respeito à
alimentação, para que mantenha o seu equilíbrio.

Nas experiências diárias, buscai sempre aqui-
lo que a personalidade e a alma precisam para evo-
luir, para expandir, para melhor servir à Luz e aos
seus semelhantes. Sede coerentes com as necessida-

des da personalidade e da alma. Um referencial que
não vos permite incoerência é a sintonia com o cora-
ção. Se vos sintonizardes com a alma através do
chakra cardíaco, sentireis e sabereis, quando
estiverdes num momento de escolha ou decisão, o
que é coerente com as necessidades do vosso corpo,
da vossa personalidade, do vosso cérebro, da vossa
mente, das vossas emoções, da vossa alma, dos vos-
sos semelhantes. Então, a alma vos alerta. Essa vigi-
lância deve ser permanente até que haja uma sintonia
segura, de modo que essa sintonia fina, da alma atra-
vés do chakra cardíaco, faça parte da vossa vida co-
mum, diária. A partir daí não é mais preciso uma vigi-
lância constante porque ela é um sensor que vos alerta,
imediatamente, quando estais saindo fora desta coerên-
cia. E quando, porventura, há um afastamento desta
coerência, o corpo sofre, a personalidade sofre, a cons-
ciência sofre, o coração sofre. Podeis não perceber de
imediato, mas logo todo o vosso sistema interno reage.
E aí procurais: o que fiz? Por este motivo, toda a ação
deve ser coerente com a alma, com a vida, com a evo-
lução, com a expansão, com o desenvolvimento.

O que mais acontece como conseqüência da
incoerência é o crescente desequilíbrio dos corpos,
da personalidade, da mente, das energias internas e
externas. Aí, quando há dor e sofrimento, o homem
busca a Deus e roga: Deus, ajuda-me a resolver este
problema! E o auxílio vem ao seu encontro. Contu-
do, como ele não tem coerência para com a própria
vida que em si pulsa, volta a repetir o mesmo erro,
incansavelmente, muitas vezes, sem refletir.

Disto bem o sabeis! Ficais doentes por falta
de coerência. Procurais médicos e vos tratais, mas
isto nada resolve porque cometeis os mesmos erros
e, novamente, ficais doentes. Isto quer dizer que nem
o sofrimento vos serve como alerta. Muitas vezes, a
alma segue caminhos difíceis para levar a informa-
ção à personalidade, e outras vezes a informação vai
se desinformando até chegar à personalidade, por-
que há muitas distorções no caminho que dá acesso a
essa comunicação entre as duas. Aí, a personalidade
capta apenas metade da informação, faz a sua pró-
pria interpretação e erra porque tem atitudes incoe-
rentes, e sofre. Precisais compreender que a alma
também está em evolução, por isso tem o auxílio de
Mestres e outros seres sincronizados na sua freqüên-
cia e na sua tônica; caso contrário, seria Mestre, se-
ria perfeita, não teria necessidade de encarnar. É di-
fícil uma alma errar, depende do seu nível evolutivo,
do desenvolvimento que haja entre a alma e a perso-
nalidade. Contudo, a alma erra, pois se não errasse
não haveria tanto caos neste mundo. Uma alma erra
quando perde a força para direcionar a sua persona-
lidade a ser coerente com ela própria e com os
princípios divinos que recebeu do espírito, criado à ima-
gem e semelhança de Deus.

P – Há incoerência, normalmente, na vida
das pessoas. Isto é fácil de perceber, só não é, do
mesmo modo, perceber a nossa própria incoerência.
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FITAS GRAVADAS

A Nova Mística
O Verdadeiro Ideal

O Caminho do Discípulo
O Templo Vivo

A Tradição Oculta
A Iniciação Oculta

Os Filhos do Egito
A Nova Civilização Solar

A Lógica do Ser
A Mente Criativa

A Arte de Viver
Viver é Sabedoria

Isto ocorre em função dos condicionamen-
tos que a personalidade adquiriu na vida?

SG – Há uma infinidade de fatores.
A incoerência lança algo como uma nuvem
negra sobre a razão, sobre a inteligência, so-
bre o sentimento. Os níveis superiores do
ser humano ficam diminuídos, e assim ele
conta com uma consciência menor, com um

sentimento limitado, um nível de inteligência bloquea-
do e a razão nublada, confusa. As possibilidades que
tem de errar são maiores, e não reconhecer o próprio
erro, também. Tudo o que ele tem a seu dispor para
analisar — a consciência, a inteligência, a razão e o
sentimento — está diminuído. Por causa dessa fumaça,
dessa nuvem cinzenta, é mais fácil ver o erro no outro
do que o seu próprio erro.

P – Mestre, essa fumaça que vai se criando
no homem é o que a gente pode chamar de o véu de
Maya? Ou isso vai se acumulando e vai impedindo
de ver o real?

SG – Maya é esta fumaça quase solidificada.
O que é um véu? É algo material, você apalpa e per-
cebe os seus fios, a sua trama toda. A fumaça não se
apalpa, então Maya é a fumaça mais densa, quase
materializada pelos repetidos tipos de incoerência,
transformada num espesso véu, pois deixou de ser
algo volátil para ser uma barreira quase física.

P – Para ser coerente com a alma é preciso ter
a consciência de sua existência, não é? Para seguir a
alma, seguir o Mestre, sem essa consciência torna-se
mais difícil. Isto é o mesmo que estar na incoerência?

SG – Todos têm esta consciência da alma,
não há quem não a tenha, mesmo que seja mínima,
porque não existe vida material sem alma. A maio-
ria das pessoas não tem a informação ou não acredi-
ta na informação que tem sobre a alma, então age
conforme isso. Se uma pessoa não acredita que tem
um coração porque nunca o viu, ninguém vai
convencê-la abrindo o seu peito para mostrar que lá
há um coração. A ciência prova que no seu peito há
um coração, um médico pode lhe dar a consciência
através de uma radiografia. Atualmente, a fotogra-
fia Kirlian já é uma prova da existência da vida invi-
sível aos olhos físicos, mesmo captando o campo

etérico. A ciência está caminhando para provar que
a alma existe, ainda não tem instrumentos e apare-
lhos precisos mas tem tentado aperfeiçoá-los. Assim
como a pessoa que não acredita que tem um coração
porque não o vê, mas que tem, independentemente
de acreditar ou não, o mesmo se dá em relação à
alma. Sem alma não há vida, não importando se a
pessoa acredita ou não acredita. Mas, como já disse,
intimamente todos sabem que têm uma alma, o que
falta é a informação sobre o que é a alma, sobre a
responsabilidade da alma em cada encarnação. Ha-
vendo informação precisa, aquele sentimento íntimo
ganha força porque, de fato, sempre houve essa consci-
ência, só não havia meios para expressá-la. A informa-
ção no seu cérebro ajuda na definição dos seus senti-
mentos mais profundos e expande a sua consciência.

P - A repetição das incoerências gera crista-
lizações nos neurônios?

SG - Pode gerar cristalizações nos neurônios,
no sistema químico-sanguíneo, no sistema elétrico-
nervoso ou em algum órgão, isto é muito variável.
Contudo, os neurônios, por serem os mais sensíveis,
são os mais atingidos e os mais difíceis de serem
detectados. São necessários muitos anos até que se
detecte isso. Enquanto num órgão as cristalizações
aparecem muito rápido porque começa a doer, os
distúrbios mais graves nos neurônios(as células ner-
vosas) são os últimos a serem detectados.

P - E com o tempo se tornam mais cristaliza-
dos?

SG - Com o tempo diminuem a sua freqüên-
cia, o seu desempenho, até que ficam bloqueados.
Isso demora muito tempo para acontecer e a pessoa
não detecta. Só percebe quando busca expandir a sua
mente através da meditação ou de exercícios men-
tais, cujo objetivo é movimentar as energias da men-
te. Não estou falando da calcificação de partes do
cérebro que com o tempo se processa, porque isto
decorre de incoerências com a alimentação, com a
maneira de agir e pensar no decorrer da vida. E ape-
nas quando a pessoa fica velha é que verifica que
está repetindo as mesmas coisas várias vezes e não
consegue sair dito sozinha.

Que a Luz fique convosco!
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Canalização de Lourdes RosaMESTRE PAULO, O VENEZIANO
Que a Luz Trina e Una seja alimentada nos vos-

sos corações, através das forças do Espírito Santo!

Irmãos na Luz, no Amor Universal,

A evolução, a verdade, a liberdade, o amor e
a fraternidade são ações revolucionárias da alma e
do espírito. Só caminha aquele que permite que es-
tas ações revolucionem seus passos.

Creio que jamais pensastes no amor como
uma grande revolução que se processa na alma e no
espírito para que ambos caminhem rumo à evolução
universal. O amor que está dentro de vós precisa ser
despertado para revolucionar a vossa vida, o vosso
caminho, para que também vosso caminho e vossa
vida se transformem numa grande revolução.

Todos os Princípios de
Deus Pai, de Deus Mãe, de
Deus Filho estão implantados
nas profundezas do vosso ser,
na vossa essência. Vossas
energias internas estão ligadas
a esta Trindade, que reside na
alma e no espírito, e formam
unidades menores que, por sua
vez, fazem parte de outras uni-
dades maiores que vivem eter-
namente em todo Ser Divino.

Sois seres divinos,
unos no espírito e na alma, e
esta unidade trina começa a
plasmar-se nos vossos corpos
inferiores1  para também uni-
ficar e fortalecer essas mes-
mas energias na forma. A
compreensão desta unidade
depende de uma crescente
união com estes aspectos divi-
nos. É mais fácil compreender do que entender isto.
Racionalmente perdereis muito tempo para sintetizar
este conhecimento, mas na medida em que crescer a
vossa união real com a alma e a experiência com suas
energias, e portanto com sua Força Trina, atingireis a
compreensão necessária e facilmente entendereis.

Precisais dar passos em direção à realização
desta união, preenchendo o vosso coração e a vossa
mente de Luz, a fim de que vossos corpos sejam
reestruturados energeticamente na Luz.

Múltiplas energias de caráter inferior estão
obstruindo a livre ação das energias que poderiam
unir-vos conscientemente à alma, impedindo-vos de
alcançar uma consciênciades mais luminosa, mais
una. Sois responsáveis pelo processo de transforma-
ção dos vossos corpos. É hora de vos conscientizar de

que há energias que podeis transformar e transmutar
sob a Luz e a força de união que está na alma.

Observai a turbulência de energias que exis-
te nos vossos corpos e em vossa mente. É hora de
realinhar vossas energias segundo a tônica da vossa
alma, e de acordo com a força dinamizadora da alma,
equilibrar o que está em desequilíbrio para harmoni-
zar vossos corpos em sintonia com a ação única
direcionada pela alma.

Para isso precisais penetrar nos portais do
vosso coração, no vosso santuário sagrado, e vos
deixar iluminar por esta Luz que emana destes por-
tais, reequilibrando assim, pouco a pouco, as energi-
as do vosso templo sagrado.

Esta é uma conquista necessária. Quanto mais
sentirdes essa Luz, e vos
tornardes conscientes de
sua ação, mais facilmen-
te reconhecereis os
desequilíbrios, as energi-
as que obstruem a livre
ação da alma na vossa
vida.

É vivenciando
que interiorizareis cada
uma das forças que for-
mam a Trindade Viva, e
portanto Una, que reside
dentro de vós, e do mes-
mo modo cada ação
direcionada pela alma.
Se não interiorizardes
continuareis na superfí-
cie alimentando as ilu-
sões sem nada alcançar,
na ilusão da busca, sem
nada realizar para digni-

ficar a oportunidade desta encarnação.

Se não vos aprofundardes sobre as razões e a
responsabilidade do caminho da alma, se não
questionardes o sentido da vossa busca espiritual,
tereis dificuldades para penetrar também nas
profundezas destas energias da alma e para reconhe-
cer o universo que sois. Quando penetrardes em to-
dos os portais internos tereis acesso àquela verdade
que buscais a respeito de quem sois, de onde viestes
e para onde estais caminhando. Esta verdade é revo-
lucionária porque é aquela que precisais recuperar na
vossa consciência para redespertar a vossa mente.

Esta verdade que buscais hoje, parece que
ainda está oculta ao saber do vosso coração, aos vos-
sos olhos espirituais, aos vossos ouvidos, é aquela
verdade que descortinará múltiplos mistérios relaci-
onados ao vosso ser, ao vosso caminho e às vossas
origens. Tendes de mergulhar profundamente nesta
busca para penetrar nesta verdade, que é diferente da

1 Corpos inferiores: físico, astral e mental inferior.
  Corpos superiores: mental superior, búdico e átmico.
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ilusão da verdade, que é diferente do
conceito de verdade, que é diferen-
te de toda tradução de verdade que
a personalidade tem registrado.

A personalidade é dotada de
um conhecimento que lhe foi impos-

to, e dentro desta noção e destes parâmetros é que
ela tenta compreender o que é verdade. Contudo, esta
verdade da personalidade é uma ilusão, uma grande
miragem. A personalidade não crê em nenhuma ver-
dade se não apalpar, ou seja, se não atestar através
dos seus cinco sentidos físicos.

A verdade que está na alma é viva, tem for-
ça, tem uma linguagem própria e transcende os cin-
co sentidos; é uma verdade que evolui, que dignifica
os passos da alma. Todo aquele que consegue pene-
trar nessa verdade vê e sente operar uma grande trans-
formação em todo o seu ser porque ela revoluciona a
mente, a consciência, o sentimento, e traz uma nova
vida, um novo alento, traz a força da verdadeira vida
trina e una.

E por que revoluciona? Porque tira os olhos
dos horizontes de uma terceira dimensão para locali-
zar a visão da vida em outros níveis mais elevados,
em outras dimensões, em outros planos da existên-
cia e da evolução.

Por isso, quando a ela aludimos repetimos a
frase do Cristo: “Buscai a verdade e a verdade vos
libertará, a verdade vos tornará livres” porque é aque-
la que traz a libertação real do ser e a vivência da
verdadeira liberdade.

Esta verdade vos sintoniza com a evolução
real, a evolução que revoluciona, com a vida, o amor,
a fraternidade e a igualdade que revolucionam.

Dentro dos parâmetros da personalidade, a
verdade, a igualdade, a união, a fraternidade são coi-
sas mortas, amorfas, sem vida. É preciso penetrar na
Força, na Luz, nas energias da alma para encontrar o
fundamento e a base da verdadeira revolução destes
princípios unos e trinos.

A humanidade está exatamente no momento
em que todo discípulo, trabalhador da Luz ou obrei-
ro deve sair dos limites da personalidade, alcançar
os níveis superiores da mente, da consciência, na
fusão real com a alma porque aqueles que buscam os
verdadeiros obreiros e os verdadeiros discípulos es-
tão procurando sintonizar esta verdade, que é funda-
mentada nos princípios da alma e do espírito.

Há um grande divisor de águas na humanidade,
e aqueles que não servem à Luz, que mistificam a Luz,
estão sendo desmascarados, pois onde há Luz há um
trabalho revolucionário que leva todos a buscarem a
sua própria Luz para transformar e transmutar as ener-
gias de suas personalidades, buscando uma constante
renovação para inovar sob a Luz da alma e do espírito.

Há uma única linha de ação, no atual mo-
mento evolutivo, para todos os discípulos, quer este-
jam no plano físico, astral, mental ou búdico. E es-
ses sabem como trabalhar dentro da Unidade Maior,
como se posicionarem perante os obstáculos e difi-
culdades materiais, porque jamais perdem a sintonia
com os princípios da vida universal, aqueles que são
a base de toda ação da alma e do espírito. Acima de
todos os obstáculos está a ação que revoluciona e
que impulsiona o curso da própria humanidade. Isto
é o que difere a ação do mundo da Luz e a do mundo
das sombras. Enquanto o mundo das sombras está
imitando, o mundo da Luz é original e revoluciona,
transforma; o mundo das sombras ilude, cria fantasi-
as, miragens à semelhança das personalidades.

Tendes que vigiar, vigiar constantemente para
não penetrardes na ilusão, ou cair na ilusão de que
não há ilusão. Tendes de ter os pés firmes, assenta-
dos na realidade da alma para que apenas ela vos
guie e oriente todos os dias e minutos da vossa vida,
buscando um constante aperfeiçoamento, uma cres-
cente transformação, vigiando vossas ações,  pensa-
mentos e sentimentos.

Portanto, buscai todas as oportunidades para
crescer na Luz, batei à porta da verdade que reside
na alma para redescobrir a força que está dentro de
vós. Mas, sede persistentes porque muitos são aque-
les que querem vos seduzir para a ilusão.

Buscai a Luz que está dentro de vós, é hora de
conhecê-la e expandi-la para também exteriorizá-la.

As necessidades reais desta existência, inclu-
indo aquelas que suprem as deficiências da persona-
lidade, estão na alma. Na alma estão os instrumentos
para prover as lacunas e o vazio gerados pela perso-
nalidade. Se mantiverdes uma sintonia constante com
a alma e com suas energias, vos sentireis continua-
mente fortalecidos energeticamente em todos os ní-
veis. Neste caso, também a alma é fortalecida, uma
vez que esta ação equilibra a ligação entre alma e
outros corpos sutis. Muitas lacunas existentes entre
a alma e a personalidade, assim como inúmeras difi-
culdades pessoais, têm raízes em outras vidas, e a
alma quer eliminá-las sob a força e expansão de sua

visite nossa home page
http://www.jornalsintese.com.br

e-mail: jornalsintese@srq.future.com.br
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chama, sob a Luz de uma consciên-
cia e de uma mente mais
fortalecidas. Transmutando e trans-
formando, a alma atua para diminuir
essas lacunas, a fim de que nas
encarnações futuras essas lacunas
sejam menores. Quando há uma ação

do discípulo para fortalecer essa união entre a alma e
a personalidade, as transmutações são contínuas e
conscientes, tanto as relacionadas às ações das vidas
passadas como as que são resultado de erros e blo-
queios desta existência.

Na alma há forças específicas e há energias
que se movimentam para transformar essas lacunas
em fontes de sabedoria, em experiências importan-
tes para o  seu caminho.

Nos horizontes espirituais da alma há um ca-
minho ainda maior a ser desenvolvido com ações
ainda mais transcendentes, porque todo caminho se
traduz em ação, e assim, quanto mais um discípulo
cresce espiritualmente, mais rápidas são as
transmutações das ações incorretas da personalidade.
Tudo isto depende de uma constante expansão das ener-
gias da verdadeira vida que está alma e no espírito.

Quanto mais penetrardes no universo da alma,
mais facilmente distinguireis as sombras da Luz, mais
penetrareis nas profundezas dessa verdade que revo-
luciona, desse amor que revoluciona e, deste modo,
dentro da verdade, do amor, e envolvidos profunda-
mente na  Presença Crística, reconhecereis que a vida
real e que os vossos passos dependem de uma ex-
pansão constante dessa verdade e desse amor reais,
divinos e puros.

Na medida em que esta ação interna se ex-
pandir, estareis implantando no vosso caminho re-
cursos para que outros sejam também privilegiados
com essa verdade, com esse amor.

A unidade do vosso ser, a unidade na qual
estão a vossa alma e o vosso espírito, é um universo
a ser explorado. A vida que viveis é ínfima diante da
vida que se encontra nesse universo divino, infinito.

A peregrinação da alma pelos mundos, pla-
nos e dimensões é uma missão, é uma experiência
que precisa atingir os níveis mais sutis da consciên-
cia. Se não há consciência não há caminho. Só há
caminho quando há consciência.

— Por onde estais trilhando? Que passos destes?

Apenas os passos trilhados com consciência
são reais. Para dar passos em direção aos outros, e
em direção à humanidade, é preciso antes dar passos
em direção ao próprio ser, ao universo interno. Toda
ação de um discípulo requer uma profunda experi-
ência interna com a sua própria essência, com a sua
própria Luz. Essa experiência ninguém pode vos dar,

nenhum Mestre, nenhum ser de hierarquias
extraplanetárias, nem o próprio Cristo. É uma expe-
riência que só cada discípulo pode buscar.

No vosso templo, nos vossos santuários, es-
tão todos os recursos e todas as condições para
conquistardes isto.

Todos os seres que vos amam — e por isso
estão em sintonia convosco — vos protegem, vos
orientam, vos direcionam, vos impulsionam a dar
passos reais, mas só vós podeis mergulhar neste uni-
verso interno. E esta decisão, este posicionamento
torna-se cada vez mais urgente. Não há mais tempo.
Quanto mais tempo perderdes, menores serão as opor-
tunidades. Tendes que vos agarrar às chances que
estais recebendo da vossa alma, dos vossos Mestres,
do próprio Cristo que está iluminando esta humani-
dade para despertar os corações, as mentes, as cons-
ciências, e facilitar que todos possam ter a mesma
chance de penetrar na mesma Luz, na mesma unidade
divina, na mesma verdade, no mesmo amor universal.

O vosso maior obstáculo está na vossa mente
que é como um mar turbulento. Precisais buscar um
momento de paz na vossa mente. Neste oceano tur-
bulento que representa a vossa mente, tendes de ir
nas profundezas, encontrar algo que vos sintonize
com a paz, com a serenidade, de modo que através
dela possais vos unir a um outro oceano, ao oceano
de Luz, de unidade, de harmonia e equilíbrio.

Tendes as informações necessárias, mesmo
que representem uma base mínima de conhecimen-
tos. Agora é hora de identificar o que dificulta a ação
real, o que está nublando a mente, cerceando os vos-
sos passos.

Os obstáculos estão na mente turbulenta, na
mente dividida, na mente confusa. E deveis escutar
o que está na vossa mente, observar seus ritmos e
movimentos, as ventanias e os vendavais, tomar cons-
ciência dos seus vícios, e buscar o sentido das tem-
pestades mentais. Há tempestades que revolucionam,
que purificam, limpam e renovam; há outros tipos
de tempestades que só devastam e criam vazios.

Se reconhecerdes o curso dos pensamentos,
seus ritmos e movimentos, sabereis para onde vossa
mente se expande e em que direção avança. Através da
crescente conscientização, podereis buscar uma purifi-
cação desta mente, que vós mesmos ajudastes a nublar,
e aprender a olhar para outros aspectos da mesma.

Vossa mente é, em parte, destrutiva e viciada
mas também, em parte, sã e construtiva; tendes de
buscar elementos para transformá-la, transmuá-la,
purificá-la e unificá-la com a outra mente, a mente
superior. Só assim tereis acesso a outras energias que,
com certeza, não mais permitirão que vossa mente
se torne turbulenta, porque trarão paz, harmonia e
equilíbrio.
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Que a paz e o amor estejam em

vossos corações, queridos filhos, irmãos
e companheiros na Luz!

É hora de vos recolherdes em
vossa casa interna para observar vosso

potencial, desbravar as paisagens interiores do vos-
so universo, conhecer o vosso caminho, compreen-
der e experimentar esse potencial, ter as vossas pró-
prias experiências, praticar e expandir a Luz da alma.
Necessitais dessa consciência, não porque os vossos
Mestres dizem, mas sim pela própria expansão,
vivência e conquista dessa sabedoria, pois se assim
fizerdes sereis obreiros, discípulos de verdade.

Canalização de Carlos Eduardo NascimentoMESTRE PEDRO

MESTRE PAULO, O VENEZIANO

Procurai refletir e analisar
tudo isto. Todas as ações no cami-
nho da Luz requerem uma mente
equilibrada, uma mente em união
com a alma, com a verdadeira Luz,
e com todas as consciências lumi-
nosas e inteligentes.

Vossa mente precisa ser fortalecida e alimentada.

Um primeiro passo deve ser dado para que,
definitivamente, possais vos unir a outras mentes que
compõem a verdadeira família, a família a que
pertenceis em espírito e alma.

Não deveis vos punir, ou vos castigar pelos
resultados de uma educação errada que esta civiliza-
ção vos impôs. É hora de buscar instrumentos para
transmutar essas energias e abrir caminhos para a
outra mente, a mente una, a mente superior. A cada
passo, a cada movimento, em direção à expansão
desta mente penetrareis também, gradativamente, na
verdade que está dentro de vós, penetrareis no amor
puro e universal que reina em vosso ser.

É esta verdade e este amor que revoluciona-
rão a vossa mente e a vossa vida, por isso, o primeiro
passo é essencial. Tendes de buscar uma sintonia com
as energias superiores, desbloquear o caminho de
acesso à mente real, a vossa mente superior, e isto só
conseguireis conhecendo o que há na mente inferior,
reconhecendo todos os barulhos, todos os obstáculos
que estão nessa mente e que têm dominado a vossa
ação, não vos permitindo uma sintonia com os prin-
cípios transformadores da vida universal.

No oceano turbulento da mente inferior, nas
suas profundezas, encontrareis algo que vos sintoni-
za com a paz. Tendes de mergulhar nas profundezas
dessa mente. Enquanto estiverdes na superfície, o seu
poder dominará a vossa vida. Tendes de vos permitir
conhecer a natureza desta mente, a fim de que possais
purificá-la e transformar a turbulência em calmaria,

a tempestade em um lindo dia de nuvens claras, are-
jar a mente com a força dos elementos da vossa na-
tureza viva, a vossa natureza una.

Se analisardes como a mente funciona,
encontrareis também aspectos positivos e condições
para unificar energias de caráter superior, equilibrá-
la numa sintonia com uma mente e uma consciência
superiores. Há paz e guerra na vossa mente. Enquanto
estiverdes olhando apenas a guerra não vereis a paz,
mas se buscardes a paz compreendereis as razões que
cultivaram a guerra e que fomentaram a guerra. A paz
que buscais nasce dos elementos vivos da natureza di-
vina que reside em vós. No dia em que reconhecerdes
vossa natureza interna, essa paz se multiplicará.

É por esta razão que a natureza externa mui-
tas vezes vos conduz a esta paz, porque vos sintoni-
za com os elementos vivos desta natureza viva e uni-
versal que está dentro de vós.

Existem meios e recursos para que todos al-
cancem a unidade na Luz. Todos são simples e aces-
síveis porque o Caminho da Luz é simples e natural.
Precisais buscar na simplicidade da vida, nas pequeninas
coisas, a chave para derrubar os obstáculos da vossa
mente, para diluir as nuvens cinzentas e para penetrar
na turbulência deste oceano que representa a vossa mente
e torná-lo calmo, tranqüilo, de ondas serenas.

Não há outro modo de atingirdes esta paz, a
não ser por uma profunda e sincera busca de unidade
com esta natureza interna, com esta natureza divina.
É fácil abrir as portas e janelas da vossa casa interna
para receber as energias puras, as energias luminosas,
o frescor, a beleza e a força desta natureza divina.

Que as energias trinas e unas de Deus Pai, de
Deus Mãe, de Deus Filho sejam renovadas e
purificadas no vosso coração, no vosso Verbo, na
vossa mente e na vossa consciência.

Que assim seja!

Este é o momento em que deveis vivenciar
isso a cada segundo. Deveis buscar um crescimento
espiritual continuamente, para poder participar des-
se novo ciclo, desta Nova Era, em que já vos
encontrais. Esta é a era da alma, da expansão da Luz
da alma.

Todo discípulo tem de trabalhar para expan-
dir esse potencial interno, vivenciá-lo, praticá-lo para
se transformar, se transmutar e trazer as “jóias preci-
osas” que residem dentro de si.

Tendes um potencial infinito dentro de vós, e
não o utilizais. Já pensastes que utilizais muito pou-
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Chegou a oportunidade para todos, e cabe a
cada um vivenciar esse universo interior, comparti-
lhar com outras almas para que a Luz cresça, se ex-
panda, e este planeta se torne uma casa onde os que a
habitam sejam vivenciadores dessa Luz, almas que
trazem o seu potencial para ajudar, compartilhar com
todos e com tudo.

Este é o momento de assumir este
posicionamento, ser a alma que participa com outras
almas, e trazer o potencial conquistado em outras vi-
das para auxiliar esta humanidade, e aproveitar esta
encarnação para também expandir e realizar a Gran-
de Obra.

Irmãos e companheiros, vossa jornada é ma-
ravilhosa! Se
cumprirdes com
vossas reais tarefas
nesta existência
através de ações
reais para expandir
a alma,
vivenciando e
comparti lhando
com outras almas,
conquistareis mui-
to mais do que o
esperado.

Viver a Luz
é praticar a Luz, é
ser a Luz, é expan-
di-la nos corações
daqueles que estão
sedentos, que bus-
cam e não sabem
onde está a fonte
maior.

Esta é a
hora e a vez dos
obreiros, discípu-
los aquarianos, que
participam e atuam
de acordo com o

que conquistaram em outras vidas sob as diretrizes
do Governo Oculto do Mundo, ou Hierarquia Maior
do Planeta.

Que a Luz ilumine os vossos passos, que a
paz direcione vossas vidas. Que o amor amplie a vossa
sensibilidade e a vossa consciência. Que os vossos
sentimentos sejam cada vez mais puros e luminosos.

Que a paz esteja em vossos corações para sem-
pre!

co do que é vosso e de tudo aquilo que conquistastes?
Este é o momento de olhar para dentro e trazer o
tesouro que reside em vossas essências.

Todo obreiro, todo discípulo trabalha ardua-
mente para trazer esse potencial, para vivenciá-lo e
expandi-lo; e só a ele cabe praticar e trazer essa ex-
periência para ajudar na expansão da Luz. É hora de
compreender e vivenciar isto; não basta, simplesmen-
te, estudar e não praticar, é preciso vivenciar para
doar essa Luz. Só através da vivência e da experiên-
cia conquistareis a vossa sabedoria e a Luz interna.

É necessário uma atitude reta, um
posicionamento correto, uma ação consciente para
praticar, compartilhar e instruir. Apenas doando é
que recebereis, na
ação de comparti-
lhar vossas con-
quistas se ampliam,
mas se guardardes
o que possuis não
recebereis mais.

Por isso,
este momento
evolutivo da huma-
nidade é precioso
para que todos
aqueles que bus-
cam o caminho, e
para os que estão
no caminho pos-
sam aprimorar o
potencial interno,
assim como suas
energias. É o mo-
mento propício
para vivenciar as
energias e
compreendê-las,
passo a passo,
conquistá-las para
doar e ensinar.

A Era
Aquariana facilita que todos sejam obreiros, que to-
dos participem e vivenciem a Luz, e utilizem essa
Luz para iluminar os caminhos dos homens e das
almas que estão buscando mas que se encontram per-
didos na escuridão das personalidades.

Chegou a hora de vivenciar esse universo fan-
tástico que sois, compreender o potencial da alma,
da mente, mergulhar nos sucessivos universos que
representais, expandi-los e participar com outros se-
res  dessa unidade maravilhosa que é a Luz.

Compreender a Luz é viver a Luz, é ser a Luz,
participar da Luz, compartilhar a Luz, trazer a Luz para
iluminar os corações, as mentes e as consciências da-
queles que ainda necessitam dessa orientação.

MESTRE PEDRO
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Que a Grande Luz de Deus Pai, de
Deus Filho e de Deus Mãe estejam, conti-
nuamente, alimentando a vossa Luz Interi-
or, ajudando a purificar e a expandir vos-
sos santuários internos.

Uma grande revolução interior vem se
processando nesses últimos 150 anos. Ela

faz parte da escalada da humanidade rumo à sua própria
realização energética, espiritual e material. Nesse percur-
so de 150 anos, mais ou menos, várias vezes o lado escu-
ro do homem tem tentado impedir, de todas as maneiras
possíveis, que essa revolução interior prossiga. Mas hoje
há um grande divisor de águas no processo evolutivo deste
planeta e o joio está separado do trigo. De um lado estão
os que buscam a sua renovação interior e querem inovar,
expandindo a sensibilidade, o sentimento, a mente, a cons-
ciência e a compreensão; buscam a realização como al-
mas e, por isso, querem se libertar espiritualmente, se
transformar no caminho, na verdade e na vida eterna. Do
outro lado estão os que têm bloqueado essa revolução
interior, que se dá graças às novas energias do novo gran-
de ciclo e do ciclo aquariano, em que o sistema solar e,
obviamente, a Terra vêm penetrando cada vez mais. Es-
sas forças estão acelerando essa revolução interna em que
onde a expansão da inteligência, da compreensão, da
mente, do sentimento e da consciência do homem está
subindo a uma escala maior e sendo dinamizada de forma
cada vez mais rápida.

Aqueles que estão bloqueando essa revolução inter-
na se encontram presos a dogmas, tabus, teorias, precon-
ceitos alicerçados no imaginário do homem. Presos às
religiões, se dizem intermediários  de Deus, como se o
Criador precisasse de intermediários para falar com a Sua
própria Criação que é o homem.

Se essa revolução não prosseguir, o futuro desta hu-
manidade, certamente, será sofrido e sombrio. Aquela
porcentagem de homens e mulheres que estão lutando por
essa revolução interior, assim como pela expansão da
consciência e da mente, quer atingir sua própria liberta-
ção dos sistemas manipuladores, divisores e
escravizadores.

Os que buscam a renovação e a inovação são os que
procuram sintonizar-se com as forças vivas da natureza,
com as energias rítmicas do universo, trabalhando a cada
momento para orientar, corrigir e despertar outros irmãos
e companheiros para que, também, entrem no seu ritmo
interior e comunguem com o Deus interno, penetrem no
seu universo interior com equilíbrio, para transformar to-
dos os obstáculos, vencer todas as barreiras, transmutar
todas as energias negativas em positivas, e todas as posi-
tivas em oitavas superiores.

Aqueles que buscam conquistar energias cada vez mais
luminosas estabelecem sua base no coração e na alma, não
se deixam acorrentar às fantasias e às máscaras que as cultu-
ras dos povos, continuadamente, buscam perpetuar, muitas
vezes em nome da Luz, do que é sagrado e divino.

Não basta meditar, fazer exercícios com técnicas,
mesmo que sejam muito avançadas, nem ler os livros
corretos, ou nos ouvir, ou sentir e ver as energias lumino-
sas descerem sobre os homens. É preciso uma ação dinâ-
mica e contínua de revolução interior, na busca de hori-
zontes vastos, de montanhas mais altas, de práticas e

Canalização de Henrique RosaMESTRE EL MORYA
vivências, colocando em ação o que foi aprendido nesta
vida, assim como em outras vidas passadas.

A alma quer avançar, ela busca, mas nem sempre a
personalidade corresponde e, às vezes, a vida material não
permite que a alma prossiga na sua expansão espiritual.

O sistema que a cultura criou, ora bloqueia essa ex-
pansão por meio da energia monetária, ora por meios
políticos, científicos, religiosos e até esotéricos. E o sim-
ples fato de alguém se dizer esotérico não implica que
esteja de acordo com a Luz e com a verdade. Só é esotérico
aquele que trabalha para esclarecer, para libertar, e para
que cada um seja o senhor do seu destino, de sua vida,
caminhe com seus próprios pés, seja mestre de si pró-
prio. Tudo o que está contra isso, não importa o rótulo
que tenha nem quem seja o responsável, ou onde esteja
escrito, é contra a ciência da alma, a ciência da vida, a
ciência esotérica.

É preciso que idéias e ações sejam originárias da jus-
tiça interior, da alma e do espírito, da Luz, do espírito da
verdade e que, quando chegarem aos outros, contribuam
para que cada ser humano redesperte a verdade que reside
na sua alma, atinja a sua libertação, e seja realmente li-
vre.

Que importam bonitos rótulos, vestes pomposas, lin-
dos rituais, belos cânticos e mantras, e divulgar que se
está trabalhando com a Grande Fraternidade Branca (é o
que hoje mais ouvimos) se, na verdade, tudo isso em nada
contribui para expandir a sensibilidade, o sentimento, a
mente, a compreensão, a consciência de todos, nem para
o despertar das potencialidades latentes, as faculdades e
os sentidos ocultos que o corpo astral, o corpo mental, a
alma e o espírito possuem? Todas as potencialidades es-
pirituais do ser humano precisam ser despertadas, desen-
volvidas, ampliadas, vivenciadas para que possam ser
utilizadas a serviço da Luz e da evolução, da verdade que
liberta. Se aquilo ou aquele que se intitula de esotérico e/
ou espiritual não está contribuindo para isso, não está a
serviço da evolução nem a serviço da Luz e da verdade.
Muitos daqueles que assim se intitulam, ou até mesmo
organizações,  estão criando intermediários infindáveis
entre os homens e os Mestres, entre os homens e os Seres
de Luz, entre os homens e Deus Criador Trino e Uno e, se
se servem da Luz, não estão a serviço da Luz.

Hoje, o verbo tem de ser preciso, libertador, expansi-
vo, iluminador, e não limitador, não pode deixar o ser
humano sempre dependente de alguma coisa, quer seja
de um outro ser humano ou de crença, seita, religião ou
instituição, à espera de migalhas, pois enquanto pede
migalhas está depreciando Deus dentro si.

Todos têm o direito de ser livres e iluminados, de ser
mestres de si mesmos e de ter Deus Mãe, Deus Filho e
Deus Pai despertos em suas almas e consciências dirigin-
do suas vidas, de modo que possam também ajudar seus
irmãos a caminhar para o Reino da Luz, para a fonte úni-
ca de onde tudo veio e para onde tudo vai.

Tendes de trabalhar na vossa revolução interior! As
coisas velhas que já não têm mais força precisam ser subs-
tituídas pelas coisas novas, que têm força e uma nova
dinâmica. Tendes de mergulhar profundamente nessa re-
volução, sendo chefes e comandantes da mesma.
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Se o homem não está em sintonia com a sua alma,

quem são os culpados? Na verdade, todos são culpados
porque em suas vidas passadas pouco ou nada fizeram
para mudar esse processo errado que só tem trazido sofri-
mentos, desgraças, mortes, injustiças e fome.

No próximo milênio todos serão conscientes de que
são Filhos de Deus e de que, por isso, todos são irmãos e
que a humanidade é uma grande família. E assim, os que
tiverem mais dividirão com os que têm menos, os que
souberem mais instruirão os que sabem menos, não por-
que a religião ou alguém mandou, mas porque suas almas
exigirão, seus espíritos pedirão. Este posicionamento já
está se fortalecendo na alma de muitos nestes últimos dez
anos, em todo o mundo. Nesta Era Aquariana, o homem
será cada vez mais consciente daquela frase dita há mais

de dois mil anos: “repar-
tir o pão nosso de cada
dia...”. Hoje ainda acha
que isto apenas consiste
em dividir um pedaço de
pão com os outros, dar
uma esmola ao pobre,
pois é o que tranqüiliza a
sua consciência, mas não
se trata disto; temos, sim,
é de alimentar as almas.
São as almas que precisam
ser alimentadas, e é hora
de partilhar a experiência
e a sabedoria de vossas al-
mas com outras almas,
para que sejam donas de
sua vida e também reto-
mem o próprio caminho e
a sua verdade.

É assim que muitas
almas atingirão a sua pró-
pria libertação e trabalha-
rão para que todos sejam
livres. Esta é a revolução
interior que a Era
Aquariana vem trazendo e
que a cada etapa da evolu-
ção planetária será mais
intensa e mais definida,
acelerando grandes mu-
danças interiores no ser
humano. Muitos, então,
reconhecerão que as leis

universais só atraem grupos de almas para uma comunhão
cada vez maior no Amor Universal, pois quanto mais doa-
rem mais receberão e constatarão que toda doação é pouco
diante de tão grandes horizontes que conquistarão do Amor
Divino. Contudo, as personalidades acham que estão pa-
gando um preço muito alto e que estão fazendo muito. Po-
rém, não estão fazendo quase nada, não querem pagar preço
nenhum, nem em sacrifício, em ordem e disciplina, em re-
núncia a vícios e prazeres, nem querem contribuir para que
a sabedoria chegue ao coração, à mente e à alma de todos os
seus irmãos e companheiros no caminho.

Se houvesse um trabalho conjunto, um esforço do
homem nesse sentido, com certeza o mundo não estaria
como está, e não teria havido tantas guerras, assim como
a fome e a miséria, doenças, dores ou sofrimentos. Se
tudo isto existe é porque cada um está deixando de fazer

Precisais buscar os meios corretos para isto e o auxí-
lio daqueles que já passaram pela etapa que estais viven-
do, a fim de melhorar o vosso direcionamento, a vossa
chefia interior para, deste modo, conseguirdes vencer a
vossa batalha interior, desbravar a vossa selva interior,
mergulhar no vosso mar de Luz interior; caso contrário,
passareis pela vida como milhões de seres humanos pas-
sam, sem a compreensão do que é viver, sem entender o
que é evolução, o que é a Criação, sem ter a consciência
que Deus está dentro de vós e de que sois filhos de Deus.

Deus é Luz, e todos somos Filhos da Luz! Mas se
não sois conscientes disto podeis pensar: Ah! Basta ouvir
e ler e já me tornarei  Filho da Luz! Não! Tomar conheci-
mento de uma informação ou de um ensinamento não é
ter consciência desse conhecimento, dessa informação!

Quantos possuem
conhecimentos e estão
longe de ser aquilo que
conhecem! Muito já foi
dito e ensinado, milhões
e milhões de palavras es-
tão escritas em todas as
línguas, e quantos utili-
zam esse conhecimento?
Um exemplo disto está
nos ensinamentos do Cris-
to. Ele disse: “Vos dou um
novo mandamento, amai-
vos uns aos outros.”

— Quantos o prati-
cam?

Olhai para este sécu-
lo! Quantas guerras, mi-
séria, fome, e injustiças
de todos os tipos!

— E o que os religi-
osos fazem? O que os
cristãos fazem?

— E as crianças que
vivem na rua? Os jovens
que estão sendo droga-
dos? As crianças que es-
tão morrendo de fome no
mundo? Onde tudo isto
fica?

Contudo, todos conhecem esse mandamento, assim
como outros ensinamentos importantes. São vivenciados?
Não! São seguidos? Não! E muitos que o conhecem se
dizem cristãos! Cristão não é aquele que segue os
ensinamentos do Cristo?

A Nova Era e o novo século estão aí, e trarão muita
consciência e muita responsabilidade, principalmente a
consciência da alma. Todos têm uma alma, mas o homem
hoje não é responsável por sua alma, não porque não queira
ser, e sim porque a cultura o induziu a isso.

A alma é o veículo do espírito e o espírito é o corpo
de Deus. Todos precisam estar de acordo e em sintonia
com suas almas, com seus espíritos. E para quê? Para
estarem de acordo com Deus e em sintonia com Deus.
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a sua parte, e não percebe que quando con-
tribui com a sua parte em energia, amor,
pensamentos e ações, em serviço à huma-
nidade, mesmo que seja com suas energias
monetárias, está ajudando a Luz a vencer a
batalha, está ajudando a si e a seus seme-
lhantes, assim como outros que fazem a
mesma coisa o ajudam. Muitos são aqueles

que não querem ajudar ninguém mas querem ser ajudados;
isto é egoísmo, é contra a Luz, o amor e a evolução; não
facilita nem a própria evolução, só complica. Esses se sen-
tem vítimas, incompreendidos, e apresentam todas as difi-
culdades e desculpas de todos os tipos para justificar que
não caminham espiritualmente porque não podem.

Não caminham porque não querem, pois não dese-
jam renunciar a nada, nem abrir mão de nada em favor de
sua evolução, de sua libertação e de seus semelhantes. É
mais cômodo para muitos ficar sentados em suas poltro-
nas diante da televisão e ver o mundo cair, ruir na violên-
cia. Preferem não pensar e não assumir responsabilida-
des. São aqueles que dizem: que culpa tenho se há
corrupção, miséria, fome, guerras e pessoas morrendo?

Não existe nenhum ser humano que não tenha res-
ponsabilidade para com o mundo, para com a humanida-
de, porquanto está encarnado e faz parte deste mundo. E,
como tal, precisa fazer sua parte, trabalhar, servir, e doar
o que pode doar.

A abelha trabalha, de flor em flor, fazendo com que
o reino vegetal continue vivendo e progredindo, as árvo-
res continuem florindo e dando frutos, e não protesta por-
que tem a sua quota de responsabilidade. Ela tem, dentro
do seu nível de evolução, a consciência de que deve fazer
isso, pois se não fizer não haverá mais flores nem árvo-
res. E se não houver árvores não haverá flores, nem abe-
lhas, nem animais, nem homens. Ela sabe que deve fazer
isso, pois tem um corpo e uma vida que a Terra lhe deu.
Reconhece a importância deste planeta porque nele evo-
lui, e nele serve à vida. A vida para uma abelha é algo
sagrado, para uma flor também.

— E para o homem? O que representa a vida? É sa-
grada?

Como pode ser sagrada se ele mata a vida, polui o ar,
a água, destrói a natureza e até as células e as moléculas
do corpo que a Terra lhe deu?

Só uma revolução interior mudará os objetivos da
vida do homem e o levará a retornar às coisas sagradas,
divinas, o libertará deste pesadelo em que a vida humana
se tornou, deste caos.

Este é o momento de cada um se conscientizar. E
assim como a abelha faz a sua parte, deveis fazer a vossa
parte. Enquanto deixais de fazê-la, a vida não consegue
andar, não progride, não evolui. Estais matando a vida na
Terra, estais matando a Terra. Por que não fazeis a vossa
parte?

Quando digo vós, estou me referindo ao extrato da
humanidade que não está caminhando e ou que finge que
caminha, apenas continua acumulando muitos conheci-
mentos e muitas riquezas materiais; mas não pensa que
quando desencarnar nada poderá fazer com esses conhe-
cimentos e com tudo que acumulou e colecionou. Todo

conhecimento armazenado no cérebro morre com suas
células se não for útil para a evolução. O que é útil per-
manece porque passou de saber para sabedoria, foi
vivenciado e doado de certa maneira,  experimentado e
transformado em sabedoria. Esta sabedoria serve para ori-
entar e reorientar a própria vida e a dos outros, melhora a
vida de todos, ajuda a libertar e iluminar todos.

A sabedoria continua porque é eterna. O saber é sem-
pre ultrapassado por outro saber, sempre surgem novos
conhecimentos demonstrando que outros perderam a vali-
dade. Muitas teorias derrubam outras teorias, aquelas que
não se aplicam à experiência. Uma sabedoria pode estar
desatualizada mas não errada, porque continua sendo o pro-
duto da vivência, da experiência e da prática, não de teorias.

Todo conhecimento tem um objetivo principal, que
é o de se transformar em sabedoria para se tornar eterno. E
para isto precisa ser vivenciado, experimentado, praticado,
transformado em ação que favoreça a vida de muitos.

Deveis perguntar a vós mesmos: qual é o meu papel
nesta vida? O que devo fazer nesta vida? Como posso
contribuir com a natureza, com este planeta que me deu
um corpo e possibilitou que eu evolua e conquiste mais
energias, mais sabedoria? O que estou fazendo pela hu-
manidade? O que estou fazendo pela Luz, pela evolução
da natureza, da Terra, dos meus semelhantes?

Buscai vossas próprias respostas, mas cuidado com
a vossa personalidade! Ela pode tentar vos convencer de
que já fizestes muito, de que não precisais fazer mais nada.
Isto é uma grande ilusão! A personalidade não gosta mui-
to da sabedoria, mas a alma sim. A personalidade gosta
de saber, de conhecer, porque é curiosa, mas não quer
nada que dê trabalho, que lhe exija disciplina e ordem
para vivenciar e, principalmente, para colocar a serviço
dos outros. Ela gosta, sim, que todos a ajudem, porque
sempre se coloca no lugar de vítima de todas as coisas.
Porém, na realidade, ela é o grande vilão, um lobo traja-
do com capa de cordeiro.

E é esse o animal que ainda vive dentro do ser huma-
no!  Precisa ser transformado para que a personalidade
seja unificada com a alma, e apenas uma grande revolu-
ção interior poderá processar isso dentro de cada homem
e de cada mulher.

Que essa revolução interior cresça dentro de vós!

Nestes últimos 150 anos, muitos conhecimentos e
muitas  técnicas foram transmitidas à humanidade, ou seja,
ferramentas para que melhor todos pudessem alcançar a
sabedoria através da transformação e da transmutação.

À humanidade foram dadas todas as possibilidades,
todos os caminhos foram abertos para que ela se torne
livre e iluminada, para retornar à Luz. Todas as condi-
ções possíveis esta humanidade tem recebido para ascen-
der espiritualmente, como em nenhuma outra época ante-
rior recebeu.

O joio se separou do trigo. E de que lado estais? Do
lado do trigo ou do joio?

Quem é, verdadeiramente, parte deste trigo está preo-
cupado em repartir o que tem com aqueles que têm pouco
ou que nada têm. Está preocupado com essa revolução inte-

MESTRE EL MORYA
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rior, em vencer a sua batalha interior e aju-
dar outros a também vencerem a sua, procu-
ra alimentar as almas que têm fome da ver-
dadeira sabedoria. Está em sintonia com
Deus-Mãe, com Deus-Filho e com Deus-Pai,
preocupa-se muito com os destinos desta hu-

Canalização de Lourdes RosaMESTRE LUCAS
Que a Sagrada Luz do Amor Crístico desça sobre

vós, queridos irmãos!

Que esta Luz multiplique em vossos corações as ações
voltadas para uma maior expansão das energias de vossa
essência divina, porque no espírito estão as origens sa-
gradas de todo ser, e a alma serve à Luz do Espírito.

A Alma precisa servir, em nome dos princípios divi-
nos e universais, para alcançar outros níveis para o pró-
prio Espírito.

Não sabeis a dádiva que recebeis a cada dia! Embora
a vida na forma seja conflitante, ainda assim oferece mei-
os para que a alma se utilize de instrumentos próprios para
realizar essa expansão divina do vosso ser. Se não vos
entregardes a essa força divina da alma, jamais vos sentireis
nem mesmo como uma gota do imenso oceano de luz divi-
no.

Quando não há uma ligação
consciente com essas origens di-
vinas, com esses princípios sagra-
dos, o ser humano vagueia vazio,
sem sentido, sem direção, sem or-
dem, sem disciplina. O corpo se tor-
na um resultado negativo, um peso,
em vez de um veículo de ação em
benefício da alma e de suas origens.

O que buscais intimamente
só pode ser alcançado com os bra-
ços da alma, vislumbrado pelos
olhos e sentidos da alma. É hora
de compreender a vida além da
matéria para vos beneficiardes
plenamente dela. Não podeis des-
perdiçar vossos dias neste mundo
olhando apenas para os apelos da
matéria, é necessário um equilí-
brio para que a matéria possa ser
um instrumento da luz, e na luz
se expandir e evoluir.

Precisais refletir no verdadeiro significado da evolução
e questionar em que níveis da vida estais evoluindo. Tendes
de colocar na balança o que conquistastes para a vossa evo-
lução, e neste período de tempo em que estais no plano físi-
co, caminhar no sentido progressivo, e não destrutivo.

A vida espiritual precisa se desenvolver e crescer, mas
para isto tendes de redescobri-la, senti-la, ouvir seus ritmos
internos, para que assuma seu verdadeiro significado.

Não podeis continuar pensando que tereis uma vida
espiritual apenas quando deixardes o corpo físico, isto é
uma grande ilusão. Por isto, vossa reflexão a respeito vos
levará a derrubar múltiplas barreiras, grandes muralhas

construídas por fantasias, e falsas verdades que alimen-
tam as ilusões da vida material.

Viver é estar numa crescente unidade com as energi-
as divinas que se encontram na alma e no espírito. Na
alma estão sentimentos puros e elevados que fortalecem
a mente e ampliam, continuamente, a consciência, cujos
propósitos são de servir à Luz e fazer evoluir. Contudo, o
ser humano encontra-se muito alienado de seus próprios
sentimentos. Não procura guiar-se pelo que sente, mas es-
pera que outros guiem seus sentimentos. Sem as referências
do seu sentimento, passa a ser como um animal dentro de
um grande rebanho, deixando-se aprisionar pelos instintos
mais baixos, e a sua vida, ao invés de evoluir, involui. Por
isso, encontrais a humanidade perdida nos seus labirintos,
vivendo uma vida infantil, não avaliando as conseqüências
do pensamento e da ação.

Todo discípulo precisa forta-
lecer seus sentimentos e sua cons-
ciência através de uma constante
sintonia com a alma, para que sua
ação seja real. Um discípulo ver-
dadeiro jamais penetra nas ilu-
sões, jamais se permite ser leva-
do pelas ondas de fantasia. A cada
dia, a sua responsabilidade em
agir corretamente significa um
impulso em direção a uma maior
sintonia com sua consciência su-
perior. Seu coração, sua mente e
sua consciência procuram estar na
mesma freqüência, na mesma
sincronia dos ritmos de sua alma,
acompanhando o compasso da
alma. E mesmo que esse nível de
consciência seja pequeno não im-
porta, porque ainda assim estará
em sintonia com os ritmos, sons
e movimentos que nascem nos ní-
veis mais elevados de sua consci-
ência. Não podeis vos preocupar
com a quantidade da ação, mas

sim com sua qualidade.

A linguagem da alma está impressa nas vossas célu-
las, nos vossos ritmos internos, na vossa mente, na vossa
consciência. Os seus ritmos são os ritmos do vosso ser,
da vossa essência.

Esta linguagem precisa se exteriorizar e ao mesmo
tempo se tornar uniforme dentro de vós. O coração e a
mente precisam estar afinados com ela, caso contrário não
haverá uma união real com a alma nem com o Mestre.
Assim, o correto desenvolvimento espiritual é, de certa
forma, um trabalho de regulagem interna. Os primeiros
passos do discípulo são os mais difíceis para ele, pois a
alma juntamente com o Mestre farão com que se elevam

manidade e com os caminhos que os homens estão trilhan-
do; trabalha na expansão da sua consciência, a essência den-
tro de cada semente. Faz com que a semente dentro de cada
homem se fortifique, germine e se transforme numa verda-
deira árvore de frutos dourados, da eterna sabedoria.
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os níveis vibratórios dos corpos, para que
os chakras possam alcançar ritmos em equi-
líbrio com a Alma. E os chakras alinham-
se através de processos sucessivos, em vá-
rias etapas. Estas etapas avançam na medi-
da em que a alma também se expande e
avança. Deste modo, ninguém pode dizer

que tem todos os chakras alinhados, e ponto final. Este
alinhamento é gradativo, a expansão das forças da alma
nos chakras é gradativa e contínua. E na medida em que
isto se realiza, o chakra cardíaco é a baliza dos outros
chakras. Quando o chakra cardíaco entra num ritmo mais
elevado, nas freqüências sintônicas com a alma, o trabalho
com os outros chakras se inicia. São  regulagens vibratórias
mas não são automáticas, dependem que camadas da ener-
gia mais densa se transmutem e se transformem. Essas ca-
madas densas podem estar nos níveis etéricos, astrais, men-
tais, ou mesmo físicos dos chakras, assim como das glându-
las, dos órgãos ou dos sistemas orgânicos. E é assim que
recuperais, aos poucos, a consciência de vossos ritmos in-
ternos, em razão do fato de que tanto as transmutações como
as transformações precisam atingir a consciência, ou certos
níveis da mesma, para se realizarem.

Há um trabalho divino de união dentro de cada um
de vós. Vosso corpo físico tem uma inteligência e uma
consciência próprias, assim como vossos corpos astral e
mental. Na medida em que a vossa ação é voltada para os
níveis superiores da vida, conseguis penetrar conscientemente
nesta sintonia interna, sentindo-a, auxiliando para que haja
uma sincronia cada vez maior dos ritmos internos com a
alma. E através desta sincronia, vosso universo interno vai
se tornando consciente, não apenas nos níveis mentais e as-
trais, mas também nos níveis físicos. Tudo isto se reflete na
vossa vida, no vosso ser, ou seja, no dia-a-dia, nos ritmos do
corpo físico, nas emoções e sentimentos, levando-vos a re-
cuperar a consciência de quem sois, de onde viestes, e o
vosso caminho real. Esta consciência solidifica as ações mais
maduras de um discípulo, não o deixando temer obstáculos
nem duvidar dos objetivos de suas tarefas e missões.

Quando estais, verdadeiramente, no Caminho da Luz,
vos sentis acompanhados espiritualmente em todas as si-
tuações, e manifestais esta sintonia com a alma. É através
desta sintonia que percebeis a presença invisível de mui-
tos irmãos na Luz que compõem uma unidade viva. A
força desta unidade é que movimenta mais rapidamente a
ação da alma, que amplia a sintonia e a sincronia, e vos
ampara, vos protege, em toda ação voltada para doar um
pouco da sabedoria que reside em vosso ser divino. Quan-
do estais nesta comunhão com os vossos irmãos de alma e
de espírito, conseguis também uma união maior com as al-
mas daqueles que vos cercam, e daqueles que vos procuram
para receber sementes e pérolas de Luz. É imprescindível
silenciar a personalidade nestes momentos para que apenas
os horizontes da alma sejam vistos e para que, num vislum-
bre, tenhais a correta compreensão da vossa própria vida.

O plano físico é como uma grande tela aonde podeis
projetar a força desta luz ou a opaca densidade da sombra
e do vazio. A vida evolui a cada minuto, a cada segundo,
e assim se multiplicam as possibilidades de que a vossa
luz interna se expanda, para melhor direcionar vossos
passos nesta vida. Quando a mente se guia apenas pelos
parâmetros da vida material, ela se empobrece e se torna
sombria sob a ação das ilusões, e a alma se sente aprisio-
nada em muitos abismos. Para alcançar os horizontes lu-

minosos desta mente e diluir as sombras, o trabalho da
alma é muito árduo. Por isso, quanto mais consciente é
um discípulo, mais disciplinada se torna a sua mente e
mais transparente é a ação da alma.

Ninguém pode dizer que não recebeu nesta vida as
chances e as condições para evoluir. Todos os recursos
estão à vossa espera, basta buscar com o coração e com
fé. Os verdadeiros tesouros da vida são os tesouros espi-
rituais. Se conseguirdes conquistar pelo menos parte de-
les nesta vida, estareis preparando uma melhor vida no
plano astral. É hora de derrubar as ilusões e fantasias!
Espiritualmente, o que conquistardes durante a passagem
pelo mundo físico é que vos impulsionará a evoluir no
mundo astral. Contudo, os degraus da escalada evolutiva
no plano astral são maiores, mais largos e mais compri-
dos, enquanto no plano físico os degraus são menores,
mais estreitos e curtos, embora sejam muitos em relação
aos do plano astral. Muitos degraus no mundo físico re-
presentam mais do que um degrau no plano astral, por-
que a experiência na forma física é a grande prova para a
alma. É a prova que lhe dá acesso, ou não, a uma rapidez
maior na evolução. Os acertos e os erros, durante uma
encarnação, são de responsabilidade da alma; por isso
deveis refletir e questionar a vossa evolução. Como estais
evoluindo e em que níveis?

A evolução espiritual não tem parâmetros de compa-
ração nem medidas, mas tem leis. Estas leis fazem com
que a evolução de toda alma se dê em conseqüência da
expansão de suas energias, e esta expansão é o resultado
de um trabalho de amor, o serviço a todas as almas deste
sistema planetário, tanto às que estão acima como às que
estão abaixo na escala evolutiva. Deste modo, a evolução
vos levará a uma consciência grupal, a uma consciência
universal. Não existe a evolução de um só, porque tam-
bém não existe caminho para um só. Ou estais caminhan-
do numa unidade grupal, ou então não estais no caminho.
Esta unidade grupal é como uma pirâmide, que tanto se
desenvolve para o alto como para baixo. E onde estais
nesta pirâmide? Se estiverdes fora desta unidade, ainda
tereis muito a percorrer para entrar naquela sintonia, na-
quela sincronia, e movimentar os ritmos que estão na fre-
qüência da alma e das dimensões da alma. O vosso de-
senvolvimento espiritual não se processa fora desta uni-
dade. Esta unidade vive dentro de outras unidade maiores
e superiores; a vossa ação e consciência podem levá-la a
se expandir, se forem de caráter elevado. Porém, se vos-
sas ações forem egoístas, destruirão a unidade e vos colo-
carão também fora da mesma. Vossa freqüência vibratória,
vossos ritmos internos atraem energias semelhantes que
somam e formam unidades energéticas astrais e mentais.
Tendes de vos tornar mais conscientes do que construis
energeticamente para não continuar sendo vítimas de vós
mesmos e das energias de baixa freqüência. Não podeis
ficar em cima do muro, ora em freqüências altas, ora em
freqüências baixas, subindo e descendo energeticamente,
porque isso significa estar estagnado espiritualmente.

Precisais trabalhar espiritualmente em prol de uma
maior harmonia interna, para alcançar níveis mais eleva-
dos de energia e equilibrar a vossa mente inferior. Isto faz
com que o vosso corpo astral também se equilibre, se
transforme e seja direcionado por ritmos mais sintoniza-
dos com a alma. E na medida em que isto se dá, vossa
própria experiência vos conduz a buscar uma unidade real
na Luz. A unidade com a vossa alma e com o vosso Mestre

MESTRE LUCAS
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2 Da obra: “A Canção da Vida”, por: J. Krishnamurti, edição
de 1964, do Instituto Cultural Krishnamurti, RJ/RJ.

“Escuta, ó amigo,
Eu te falarei do secreto perfume da Vida.

A Vida não tem filosofia,
Nem sutis sistemas de pensamento.

A Vida não tem religião,
Nem adoração em íntimos santuários.

A Vida não tem deus,
Nem o fardo de temerosos mistérios.

A Vida não tem morada,
Nem a dolorosa angústia do declínio.
A Vida não encerra prazer nem dor,

Nem a corrupção do amor implacável.
A Vida não é boa nem má,

Não é tenebrosa punição de leviano pecado.
A vida não dá consolação,

Nem repousa no sacrário do esquecimento.
A Vida não é espírito nem matéria,

Nela não existe a cruel divisão da ação e da inércia.
A Vida não tem morte,

Nem o vácuo da solidão na sombra do Tempo.
Livre é o homem que vive no Eterno,

Porque a Vida é.”2

contribuirá para a expansão de outras unida-
des internas e para que as unidades grupais,
com as quais estais ligados espiritualmente,
possam ser cada vez mais harmônicas.

Quando reconhecerdes os princípios
que norteiam a vossa evolução, vereis que

é muito simples, muito fácil dar passos em direção a uma
evolução maior. Basta que sejais fiéis a vós mesmos, aos
vossos sentimentos, à vossa essência, que aprendais a ex-
pressar a verdade do vosso ser, sejais conscientes de cada
sim e não, tanto para ajudar como para se auto ajudar.

A humanidade não está compreendendo o verdadei-
ro sentido da vida espiritual. Muitas coisas são intituladas
de esotéricas e espirituais, mas estão servindo mais às
trevas do que à luz. As ondas de ilusão, de fantasia toma-
ram conta das palavras, esotérico, esoterismo, aquariano,
nova era, e muitos estão perdidos nesse mar cheio de
máscaras e fantasias.

Não vos apegueis a rótulos, conceitos e fachadas. Sede
verdadeiramente fiéis aos princípios divinos que residem
em vossa alma e em vosso espírito, a fim de trazer a ver-
dadeira sabedoria da alma e do espírito para o plano físi-
co. Pois a vida é simples e Deus é simples na sua mani-
festação. Deus se manifesta dentro da unidade, no amor,
na harmonia, na alegria. Deus é suave. Contudo, estais
sempre à espera de um Deus distante e muito diferente de
vós. O dia em que perceberdes a força de Deus dentro de
vós, vos harmonizando, vos alimentando, vos elevando,
compreendereis a sua suavidade e beleza. Quando

atingirdes essa consciência, vossos antigos conceitos,
vossos medos e expectativas serão derrubados e sereis
unos com Deus vivo.

Nós, vossos irmãos e companheiros, estamos esten-
dendo nossas mãos, à espera do vosso salto, da vossa ini-
ciativa, para que na unidade possamos comungar do mes-
mo amor, da mesma paz e harmonia, possamos alcançar
grandes realizações, aquelas que darão a esta humanidade a
possibilidade de sair das sombras para penetrar definitiva-
mente na luz. Só dentro dessa unidade viva, de almas e espí-
ritos, é que compreendereis a pequena parcela da vida infi-
nita que representa a existência no plano físico, e que esta
humanidade alcançará novos tempos através da Nova Luz
do Cristo, se todos juntos fizermos algo para que esta Luz
Crística se multiplique em cada coração, em cada mente.

Estamos abrindo novos horizontes para que melhor
possais vencer os obstáculos e para que vossa ação seja
voltada para a verdadeira realização da alma e do Espírito.

Sede coerentes com a luz e força de vossas almas! O
Amor Crístico precisa ser vivo e ativo em vossas vidas, e
não apenas um ideal. Que os vossos esforços vos condu-
zam à verdadeira realização.

Deixo-vos a minha Luz, o meu Amor, a fim de que pos-
samos comungar na mesma Luz, na mesma União Maior.
Que a Luz do Cristo continue alimentando vossos corações e
mentes, para que vosso despertar Crístico seja eterno!

Que assim seja!

MESTRE LUCAS
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Hoje se fala muito em aura. Mas o que é a
aura?

A aura: “É um fluído psíquico, sutil e invisí-
vel que emana de todos os corpos. É um eflúvio psí-
quico eletrovital e eletromental. É também um halo
de energia etérica que rodeia o corpo humano. Emite
uma vibração luminosa e multicolorida, conforme o
estado de cada pessoa. É sensível a pensamentos,
emoções, sentimentos, e aos ambientes externos que
exercem uma grande influência e modificam muito a
performance de cada aura. A aura é também um halo
energético em torno de nossos corpos.”

Por isso, a aura do ser humano é como uma
extensão energética dos corpo: físico, astral, mental,
e da alma. Tudo o que fazemos, pensamos, nossas
emoções e sentimentos, atitudes, palavras e ações,
tudo se reflete neste “campo energético”, que em
esoterismo é chamado de aura.

A aura é muito sensível à mente, à vontade e
ao sentimento. Devidamente treinada, ela obedece
rigorosamente às diretrizes da mente, da vontade e da
consciência.

Podemos dizer que a aura também é um refle-
xo de nós mesmos, como a nossa própria imagem num
espelho.

O conjunto da aura tem uma classificação,
visto que dentro desse “campo de energias”, que é a
aura, temos outros quatro campos concêntricos que
são chamados de:

1. Aura Etérica —faz a ligação com o corpo
físico, chamada também de “Aura da Saúde”.

2. Aura Astral — correspondente ao corpo
astral ou emocional.

3. Aura Mental — correspondente ao corpo
mental.

4. Aura Causal — correspondente à alma. Esta
é a parte da Aura que os Mestres de Luz observam.

Uma das grandes dificuldades que o aspiran-
te ao Caminho da Luz, ou Senda Oculta, enfrenta à
medida que trabalha a sua aura, é que a  extensão da
aura astral é grande, e assim precisa trabalhar muito
para diminuí-la e, ao mesmo tempo, expandir e au-
mentar a potência da sua aura mental. Deve-se lem-
brar que a grande maioria dos seres humanos está
polarizada na sua natureza astral, e quem busca uma
espiritualização maior, por conseguinte, precisa atin-
gir uma polarização diferente e focalizar-se no Plano
Mental. Isto leva tempo e muito esforço. Só depois
de um extenso trabalho, a irradiação da alma substi-
tui, até certo ponto, a atividade emocional do aspi-
rante a discípulo aceito; na realidade, essa emanação
é uma irradiação do grande amor espiritual que reside
na alma.

Se você quer trabalhar com as energias supe-
riores, comunicar-se com os Seres de Luz, os Mes-
tres, estejam eles em que plano, mundo ou dimensão
estiverem, precisa desenvolver seus centros de força,
os chakras, visto que através deles recebe e emite di-
versos tipos de energias que se refletem em “campos
áuricos”. Para que seus canais espirituais sejam abertos
e as faculdades superiores possam surgir, você terá
de aprender a criar seus próprios campos magnéticos

O QUE É A AURA?
de força e de proteção para não ser mais invadido por
forças negativas, que só invadem para dividir, escravi-
zar, e não permitir que se atinja a paz, a iluminação e a
libertação espirituais.

A aura é como um reflexo das energias conti-
das e emitidas no interior de cada objeto, animal ou
pessoa. As cidades também possuem suas auras por-
que são constituídas por prédios, árvores, flores, ani-
mais, pássaros, automóveis, pessoas, etc., e tudo isto é
formado por conjuntos complexos de átomos de diver-
sos tipos, que constituem a matéria física, e dentro de-
les existem energias, também de diversos tipos. O ser
humano é uma estrutura complexa que pensa, age, sen-
te, se emociona, e tudo isto gera sucessivas ondas ener-
géticas vibratórias, positivas ou negativas, consoante o
que cada pessoa pensa.

Assim, a aura de uma cidade é formada por
conjuntos de pessoas e por tudo mais que existe dentro
de uma cidade. O conjunto das emanações energéticas
vibratórias forma a aura de uma cidade. Cada cidade
tem uma aura consoante o que cada um de seus habi-
tantes pensa, faz, sente e fala, como também resulta de
outras energias emanadas de animais, pássaros, e da
própria matéria física. Esta aura tem, por isso, uma enor-
me variação energética vibratória positiva e negativa.

Normalmente, a aura das grandes cidades do
mundo, infelizmente, tendem mais para o negativo que
para o positivo, o que não acontece com as pequenas
cidades que ainda possuem auras mais positivas e, por-
tanto, atraem as pessoas que procuram lugares onde se
sintam melhor e mais seguras do que nas grandes cida-
des.

Uma casa ou apartamento tem a aura consoan-
te as energias vibratórias emanadas de seus moradores
e de todo tipo de matéria física existente no local.

As grandes cidades estão neste caos devido aos
desequilíbrios e desarmonias tanto nos níveis mentais
como nos psicológicos que o ser humano vive hoje. A
enorme confusão interna do ser humano cria muitas
formas astrais e mentais negativas, que pairam sobre as
cidades e são como enormes nuvens negras, que ao
penetrar no ser humano, através das auras, acabam por
influenciá-lo negativamente. As pessoas mais atingi-
das são as mais sensitivas, como os médiuns, as crian-
ças e os jovens. Essas são as maiores vítimas, porque
em decorrência disto sofrem múltiplos problemas.

As influências negativas das auras astrais e
mentais das cidades são responsáveis por grandes dis-
túrbios tanto no nível físico como nos níveis astrais,
mentais, psíquicos, psicológicos, e também por muitas
doenças, incompreensões, discussões, impaciência, in-
tolerância, confusões, desordens mentais e emocionais,
falta de sentido de orientação da própria vida, dificul-
dades em resolver os próprios problemas, e até as difi-
culdades de um relacionamento pacífico com seus se-
melhantes.

Henrique Rosa


