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A Humanidade encontra-se às por-
tas de um novo milênio. Ao olharmos para a história
de nosso trajeto como civilização, constatamos que
muitas coisas aconteceram durante o segundo milê-
nio, se o comparamos com os anteriores. Muitas guer-
ras, a fome e a miséria, muitas injustiças e a destrui-
ção de nosso planeta se contrapõem, ao mesmo tem-
po, a um avanço na evolução. Conseguimos colocar
os pés na Lua, descobrimos cura para muitas doen-
ças, aperfeiçoamos os meios para alcançar uma jus-
tiça mais abrangente, ampliamos o diálogo para a
conquista da paz entre todos os povos.

Certamente, no Terceiro Milênio vamos assistir
a grandes revoluções da consciência e da mente, para
implantar a justiça em todos os níveis, enquanto o
amor e a fraternidade universais nascerão entre to-
dos os povos como resultado dos nossos erros e de
suas conseqüências sobre as nossas vidas e as de nos-
sos semelhantes. Seremos levados a dar um basta em
tanta violência, assim como aos fanatismos e
dogmatismos de todos os tipos, e às falsas verdades
que ainda assolam e controlam a vida humana.

Depois de criarmos tanto caos e tanta destrui-
ção, principalmente nesse último século, começamos
a compreender que nossa verdadeira casa é a Terra e
que nossas residências, por muito grandes que se-
jam, não passam de quartinhos muito pequeninos
desta grande casa planetária onde todos vivemos e
evoluímos.

Há uma enorme capacidade na vida e em cada
um de nós. A origem da vida é divina e sagrada, mas
isto nada tem a ver com religiões, muito embora te-
nham sido criadas por seres humanos que pretendi-
am ampliar a dimensão divina no homem. Infeliz-
mente, não conseguiram porque o verdadeiro senti-
do e significado da vida está muito além dos senti-
dos.

Quando encarnados, ficamos muito limitados
pela matéria mais densa e pelos cinco sentidos, pela
carga genética que herdamos de nossas famílias e que
muitas vezes limitam nossa compreensão e nossa
expressão. Deste modo, não nos lembramos de onde
viemos, o que fizemos, nem para onde vamos.

Os acontecimentos da vida, por vezes, nos le-
vam a defender posturas que nem sempre são as me-
lhores, ou até muito erradas. A mente e a consciên-
cia são muito limitadas, mas quando nosso período
de tempo neste mundo físico termina e partimos para
um mais sutil, a herança genética ou a educação não
têm mais poder sobre nós, nem ficamos limitados

pelos cinco sentidos. Depois de algum tempo, sur-
gem as lembranças das conquistas e sabedorias de
outras vidas e, obviamente, nossa visão, compreen-
são e expressão se transformam.

As autênticas canalizações espirituais hoje es-
tão se espalhando por todas as nações, independen-
temente dos ideais ou das crenças pessoais, visto que
a humanidade está num novo estágio evolutivo, com
uma nova linguagem de comunicação. Há quem es-
tranhe e duvide da autenticidade das mensagens dos
seres de mais alta evolução que vivem em outros
mundos dimensionais, julgando que além da vida fí-
sica ou além da matéria densa não existe mais nada e
que tudo deve ser igual às idéias e ao tipo de vida
deste mundo de caos, violência e limitações, onde
presentemente nos encontramos.

Há ainda muitos que continuam presos ao passa-
do, a nomes, a figuras, a rituais, a posturas, a rótulos,
a religiões, a crenças, a padrões estabelecidos pela
sociedade e que, portanto, medem tudo por esses
padrões, não tendo a menor idéia se estão certos ou
errados nem se há outras formas de vida e como se
desenvolvem.

Não se pode comparar a postura de um ser hu-
mano encarnado com a postura de um ser
desencarnado; há diferenças consoante a vida e a
evolução de cada alma.

É preciso prestar muita atenção à sabedoria des-
tes Seres, suas vibrações e sentimentos, aquilo que
estão procurando ensinar e transmitir em suas men-
sagens, que pode nos ajudar a caminhar cada vez mais
rápido e a expandir a mente, a consciência, ou seja, a
nos libertar e a alcançar a nossa unidade na Luz Di-
vina, para que nos tornemos Mestres de nós mesmos.

No presente número apresentamos ensinamen-
tos canalizados dirigidos a todos, mas especialmen-
te, aos Filhos do Sol como um chamado a estes, es-
palhados por todas as nações da Terra e que buscam
o retorno às Origens, à Sagrada Luz Dourada.

Só pedimos que estas mensagens sejam lidas com
o coração, a fim de que suas luminosas energias pe-
netrem através do santuário cardíaco. Elas poderão
despertar algo que se encontra adormecido na alma e
que precisa ser despertado: a parcela luminosa den-
tro de cada um de nós. Só quando a alma assume o
controle e direcionamento da vida podemos cumprir,
com total consciência, nossas tarefas e missões a fa-
vor da evolução universal e da Luz Divina.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa
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Canalização de Henrique RosaMESTRE  AKHENATON
Que a Luz Mística do Sol desça sobre vós, vita-

lize e faça renascer as flores do vosso jardim inter-
no!

Que a Luz Mística do Sol faça surgir um nova
primavera no vosso coração e em vossa mente para
que as árvores internas da sabedoria novamente cres-
çam, estendam seus novos ramos, tragam novas fo-
lhas verdejantes, novas flores multicoloridas, e os
frutos dos Sete Raios, os frutos do Caminho do Arco-
Íris.

O chakra cardíaco, situado no centro do peito e
tendo sua base física na glândula timo, é como um
minúsculo sol irradiante que necessita diluir com sua
Luz as nuvens negras dos pensamentos e das emo-
ções negativas, das paixões e dos vícios para, deste
modo, irradiar toda a sua força e para que seus raios,
tanto internos como externos, façam com que o tem-
plo interno volte a ter a Luz Dourada do Sol Místi-
co. Na grande maioria dos seres humanos, o chakra
cardíaco está coberto de nuvens cinzentas, ou ne-
gras, e uma tempestade cai sobre ele. Tanto as nu-
vens como a tempestade são causadas por posturas
erradas de pensar, agir, falar, sentir, e até de ouvir e
pensar. Atraem outras nuvens negras e outras tem-
pestades causadas por outros seres humanos e são
atraídas pelas mesmas. Tudo isto provoca uma pres-
são intensa no chakra cardíaco, tanto de dentro para
fora como de fora para dentro.

Quando não há nuvens a encobri-lo, esse chakra
brilha como um minúsculo sol irradiando sua luz.
Isto faz parte da estrutura espiritual e oculta da vida
do homem.

Há um universo interno que todos precisam co-
nhecer, tão rico e complexo como o externo, e que
precisa ser desbravado. Este universo é um templo
sagrado , um templo vivo com as energias divinas
de Deus-Pai e Deus-Mãe criadores, e com as energi-
as de amor-sabedoria do Filho, o Cristo-Maitreya.
Suas portas e janelas de entrada estão obstruídas, e
em muitos estão trancadas. É preciso desobstruí-las,
destrancá-las, começando pelo chakra cardíaco, onde
este sol místico interno busca irradiar seus raios para
transformar, transmutar, purificar, e iluminar o tem-
plo e seus santuários sagrados.

Esta é uma realidade sobre a qual a humanidade
não tem refletido. Vossos corpos são templos vivos
e sagrados, onde habita a luz divina. Constitui um
maravilhoso universo com múltiplas energias e mui-
tas riquezas espirituais, mas poucos o reconhecem
como tal.

De que servem leituras sem fim, exercícios que
não funcionam, a fé sem a vontade? O amor foi tro-
cado pelas emoções, pelas paixões, por orgulhos e
vaidades. Até a violência tem sido justificada em
nome do amor.

Vosso infinito rosário de vidas — como diz Mes-
tra Rowena2  fala— possui quantas contas? E de que
cor são essas contas? Cada existência vivida é como
uma conta de um rosário, e sua cor é o resultado de
todas as ações numa vida, ou seja, pode ter brilho ou
não, pode ser branca, cinzenta, negra, azul, verde; isto
depende do que foi feito numa vida, depende das
emoções, dos pensamentos e das palavras de um ser
humano. Na medida em que uma alma se aproxima
de uma de suas metas importantes a ser realizada
numa existência, vai se libertando das leis da
encarnação e do karma; essas contas vão ficando cada
vez mais claras, com cores vivas e brilhantes. Quan-
to mais avança no Caminho, mais essas contas vão se
tornando mais brilhantes. Na união do eu inferior com
o eu superior, a Alma e a mente começam a ficar
cada vez mais iluminadas, e essas contas brilhantes,
aos poucos, mais irradiantes e transparentes. Chegam
a um ponto em que irradiam todas as cores do arco-
íris. Quando a alma se funde com todas as suas con-
tas é sinal de que se tornou um Mestre ou uma Mes-
tra.

Não podeis mudar o tamanho das contas passa-
das, as suas cores, mas podeis ainda mudar a conta
que representa esta vida. Podeis mudar as das próxi-
mas vidas, podeis ajudar a mudar as contas do rosá-
rio das vidas dos vossos semelhantes. Não dos que já
partiram, porque a esses já não podeis ajudar a mu-
dar, mas dos que estão ainda no vosso mundo, a fim
de que suas contas se tornem mais irradiantes.

— E o que o homem faz?

— Nada! Ou Quase nada! Ele só se preocupa com
as suas contas quando desencarna. E quando seu
Mestre lhe apresenta o seu rosário, ele se assusta e
pergunta:

— Senhor, mas tive tantas contas pretas? Tantas
marrons!? E há contas que parecem estar manchadas
de sangue!

E o Mestre responderá:

¾ Todos os erros, as falhas, os apegos, assim
como a violência, a ganância, o egoísmo, a maldade,
o ódio, as tornam assim.

— Mas Senhor, há algumas que em parte são es-
curas e em parte são claras!

E o Mestre dirá:

— Nesta parte mais clara tentei carregar-te no
colo, tentei te orientar e chegar mais perto de ti; re-
presenta a última metade de uma de tuas vidas, quan-
do melhoraste. Contudo, na vida seguinte pioraste e
a tornaste escura.

¾ Mestre, quero voltar a encarnar, porque agora
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vai ser uma vida onde vou formar uma conta de cor
clara. Dá-me missões! Dá-me a oportunidade de ser-
vir!

E assim o tempo passa, ele encarna e desencarna,
e retorna ao Mestre, que lhe diz:

— A cor da conta continua preta.

— Senhor, me esqueci! Esqueci que precisava
me sublimar e me transformar. Senti que devia tra-
balhar em mim e ajudar os outros, mas me esqueci!

Eis a história das almas!

Essas contas são simbólicas, fazem parte da
simbologia do rosário utilizado por Mestra Rowena
ao descrever sua experiência ao se tornar Mestra.
Representam o conjunto de energias produzidas em
cada vida, em cada existência.

Toda ação, todo pensamento, as atitudes e as
palavras se traduzem em forma de energia e interfe-
rem na evolução individual e coletiva, seja de modo
positivo ou negativo.

São as virtudes e as ações positivas, o trabalho e
a entrega constantes, a doação e o auxílio que fazem
com que as vossas energias internas fiquem mais cla-
ras, mais brilhantes. E quando desencarnardes, a conta
do rosário será mais clara, mais irradiante, brilhante,
maior que a última. A tonalidade das cores e do bri-
lho, a transparência, a irradiação e o tamanho depen-
dem exclusivamente de vós.

Procuramos vos ajudar, ensinar e orientar, tra-
zendo uma base de ensinamentos, nossa experiên-
cia, sabedoria e técnicas para desbravardes e
desvendardes os mistérios do vosso universo inter-
no. É hora de crescer espiritualmente para vos
libertardes, porque estais criando causas cujos efei-
tos serão colhidos na próxima vida. Estais transgre-
dindo leis divinas e por elas respondereis na próxi-
ma vida. Portanto, nesta vida já estais fazendo a pró-
xima conta do rosário. Estais presos a esse rosário e
só o eliminareis quando as contas se tornarem claras,
brancas, transparentes, irradiantes. Quanto mais bri-
lhantes, maior é a força do sol que representa o chakra
cardíaco. É a irradiação intensa desse sol que conse-
gue transmutar e diluir as contas marrons, cinzentas
e pretas das vidas passadas.

Ninguém pode eliminar as contas do vosso rosá-
rio, só vós mesmos.

Tendes de olhar as ações de hoje para que no
futuro seus efeitos sejam de transformação contínua,
de renovação, equilíbrio, paz e harmonia. A próxima
conta vos espera, já como parte do resultado desta
vida: tendes ainda a oportunidade de mudá-la, de
provocar ações e causas que darão reações e efeitos

de expansão, de iluminação, de serviço aos outros
nas vidas futuras. Aí, ao desencarnardes, vereis essa
conta quase branca.

Pensai bem, meditai. E quando estiverdes com
problemas materiais e muitas dificuldades, lembrai-
vos e indagai:

— O que estou fazendo para clarear esta conta
do meu rosário?

— O que estou fazendo para facilitar a ação da
minha Alma?

— Será que estou criando cores mais claras ou
mais escuras?

— Será que estou aumentando minha conta, ou
diminuindo? Será que a estou sutilizando,
densificando-a ou cristalizando-a?

— Será que a minha forma de pensar, agir e falar
estão contribuindo para que esta conta, que é a mi-
nha vida atual, me faça sair desta vida para uma me-
lhor que a penúltima ?

Isto deve estar sempre presente na vossa mente,
deveis questionar sempre. Não deveis vos satisfazer
com o que a personalidade diz: Está tudo bem! Mui-
tos querem se vestir de energias brancas para dissi-
mular as cores escuras que possuem dentro de si
mesmos. O branco é a união das sete cores.

Então, vos deixo a chave, que é simples e fácil,
por onde podeis clarear a conta de vossa vida.

Podeis procurar:

— Com que cor vou iniciar?

É muito simples! É pela cor do raio da vossa
alma.

Também tereis de afastar as nuvens que cobrem
o vosso santuário cardíaco e trabalhar para que o
vosso chakra cardíaco seja um Sol Místico, que este-
ja ligado e recebendo os raios de outro Sol Místico.
Cada raio desse Sol Místico é como um grande bra-
ço e uma mão tentando afastar as nuvens sobre o
vosso santuário cardíaco.

Esse Sol Místico de que estou falando também
se chama Cristo-Maitreya. Ele é como um Grande
Sol Espiritual para a Humanidade. Então, vamos li-
gar-nos a Ele.

VIVÊNCIA

Relaxai bem, respirando profunda e suavemen-
te. Concentrai-vos um pouco no chakra cardíaco.
Ligai-vos mentalmente à alma e ao vosso Mestre da



A SÍNTESE - Ano III no10 Página 4

A
 S

ÍN
TE

SE

MESTRE  AKHENATON

Alma procurando sentir sua tônica, a vibração e suas
energias. Visualizai que do nosso Sol, que todos co-
nhecem, está saindo um outro Sol menor, e que este
Sol menor é o Cristo-Maitreya.

Seus raios são como milhões de braços muito
compridos, como se cada raio fosse um braço e uma
mão. Esses raios, na forma de braços e mãos que re-
presentam o Sol Místico através do qual o Cristo se
manifesta, estão chegando até vós, afastando as nu-
vens que estão sobre o santuário cardíaco, afastando
as tempestades das emoções, dos maus pensamen-
tos, das doenças, das dificuldades de todos os tipos,
e tudose múltiplas mãos do Cristo-Maitreya aquilo
que dificulta que o santuário interno se expanda, abra
suas portais e janelas, e deixe irradiar o sol místico
do santuário cardíaco.

No centro desse Sol Místico do Cristo-Maitreya,
Ele irradia um Foco da Energia Trina: Azul, Doura-
do e Rosa para o vosso coração místico, para o vosso
pequeno sol místico no chakra cardíaco. Este foco
de Energia Trina multiplicará a capacidade do vosso
chakra cardíaco e aumentará a potenciação da ener-
gia do vosso sol místico, para que a Chama Crística
comece a ser irradiada para todo o vosso universo
interno, vos purificando, despertando, fazendo as li-

gações e as religações com os vossos chakras, com
os vossos corpos, com os vossos estados de consci-
ência, com a vossa alma. Assim, vossa vida poderá
criar cores mais claras, mais irradiantes, mais bri-
lhantes, e a conta que representa esta vossa vida cres-
cerá. Que a irradiação do vosso sol místico se expan-
da em direção aos vossos semelhantes para que, como
mãos e braços estendidos do vosso sol interior, ajude
a afastar as nuvens que estão sobre os santuários dos
vossos semelhantes. Que a Energia Crística Trina
alimente o Sol Crístico nos santuários de cada um.

Que assim seja!

Agradecei aos vossos Mestres, ao Cristo-
Maitreya e a todos os seres que vos auxiliaram a re-
ceber estas energias

Que assim seja!

Exercitai esta prática quantas vezes quiserdes,
tanto individualmente como em grupo.

Paz a todos os seres! Obrigado pela vossa pre-
sença.

Que a Luz e o Fogo Dourado estejam convosco.

Todos os espíritos e almas que, ao longo dos tem-
pos, tiveram múltiplas existências no Egito Antigo e
na Grécia Antiga, e que sempre seguiram o Caminho
do Sol, estão se unindo para trazer de volta as tradi-
ções, as sabedorias, as palavras perdidas no tempo.

Esses sempre se orientaram pela Luz e tiveram
no Sol o exemplo diário, sempre seguiram a Luz
Dourada e a Luz Ígnea ou o Fogo Dourado e o Fogo
Ígneo, que traduzem sabedoria, união, amor e inteli-
gência. O Sol nasce no Oriente e faz sua trajetória
para o Ocidente, e em qualquer ponto da Terra nasce
com a Luz Dourada e se põe com a Luz Ígnea.

Nas profundezas de milhões de almas estão de-
positadas muitas vivências e experiências dos tem-
pos em que tiveram encarnações nas terras do Egito
ou nas terras da Grécia, além daquelas onde essas se
alicerçaram.

Naquele tempo o movimento das estrelas era
muito importante para aqueles que seguiam a Luz.
As estrelas estavam posicionadas em relação à Terra
e ao local onde vivíamos de modo especial e diferen-
te dos dias de hoje.

Quando nos voltávamos para a Estrela Polar3, 4o
Sol que, também era muito importante para nós, nas-
cia do nosso lado direito e se punha no lado esquer-
do. Espiritualmente falando, era como se dentro de

nós o sol interior também tivesse esse mesmo movi-
mento, nascia no hemisfério cerebral direito e tinha
o seu ocaso, o seu poente, no hemisfério cerebral
esquerdo.

E dentro dessa postura, sempre nos colocávamos
em terreno geográfico e astronômico adequado, de
modo a sintonizar as energias solares e as energias
magnéticas que corriam do Pólo Norte para o Pólo
Sul. A Estrela Polar também estava relacionada com
a Constelação de Sírios. O nosso objetivo principal
era conseguirmos uma sintonia cada vez maior com
Sírios.

O ser humano hoje é mais direcionado pelo he-
misfério cerebral esquerdo; por isso, está voltado para
a noite e não para o nascer do dia. E na medida em
que o Sol se põe, a luz do dia diminui e os medos
originários do inconsciente surgem, as sombras tra-
zem inseguranças e incertezas, há um esgotamento
comum pelo findar do dia e pelo anoitecer, e uma
tendência natural para dormir.

Há aqueles que são direcionados pelo hemisfé-
rio cerebral direito e que, portanto, estão voltados
para o nascer do dia. Esses possuem uma predisposi-
ção melhor para enfrentar os fantasmas do inconsci-
ente e as sombras da noite. Na medida em que o dia
nasce, a luz do sol vai afugentando todos os medos,
todas as inseguranças, dando mais força ao homem
para caminhar e iniciar um novo dia.

Canalização de Lourdes RosaHATSHEPSUT, A FILHA DO SOL
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Naquela época se trabalhava muito a mente. A
presente era não é a primeira em que o sol fica sob a
influência da Constelação de Aquários. Cada vez que
isto acontece há um novo despertar de camadas da
mente e uma aceleração dos seus ritmos.

Nesta era, Aquários está atingindo o primeiro
nível da Mente Abstrata. Aqueles que estão voltados
para a Luz, para o nascer do sol, compreendem o
movimento do sol em relação a Aquários, e são os
que querem ir mais rápido, são os que querem dis-
solver as sombras. Esses despertam a mente e seus
poderes com muito mais rapidez, porque na vida bus-
cam um contínuo nascer, e não um contínuo morrer.

A porcentagem dos que despertaram esse lado
oculto é muito maior, felizmente, do que era há 4.000
anos ou há 2.000 anos, e daqui a 2.000 anos essa
porcentagem, logicamente, será muito maior do que
a de hoje.

Há determinados princípios que o homem esque-
ceu, muitas tradições foram perdidas, e grande parte
desta humanidade vive voltada para a noite, para o
ocaso, para a morte.

E quem está voltado para o ocaso está voltado
para a estagnação, está cristalizado e só vai se movi-
mentar quando atravessar a longa noite e o sol
retornar. Mas se movimentará até que surja uma nova
noite, quando então novamente estagnará até uma
outra aurora.

Assim, quem está consciente no Caminho da Luz
não se sente feliz com o que vê acontecendo na hu-
manidade. Nenhuma alma no caminho da verdade,
nenhum Mestre ou iniciado está satisfeito porque
vemos almas estagnadas, cultuando a morte e as som-
bras. Como podemos estar felizes se há sombras in-
vadindo os santuários internos dos homens?

Uma alma iluminada, encarnada, no silêncio de
seu templo interno, chora.

Só estaremos felizes — e falo por todos os espí-
ritos iluminados deste planeta — quando pudermos
ver a última alma atingir a Luz e a libertação. Só aí
estaremos felizes.

Contudo, quem está no caminho segue com ale-
gria a sua jornada porque é consciente de que cada
passo, cada conquista aumenta a chance de diluir as
nuvens e as sombras que encobrem os santuários di-
vinos de todos os que se encontram na busca da ver-
dadeira libertação espiritual. Como participante da
Grande Obra, simultaneamente, tem consciência de
como o ser humano se deixou enclausurar pelas som-
bras, voltou-se para a noite, e trabalha para que essas
almas façam um movimento de 180 graus, busquem
o dia e sintam o nascer da Nova Luz, do Novo Sol

Místico.

Obviamente que estamos falando da parte espi-
ritual e energética do Sol, e não do sol físico. Há um
sol astral, um sol mental, um sol búdico, um sol
átmico, um Sol Divino. O que enxergais é a repre-
sentação física dele.

Era esse Sol que no Egito seguíamos e no qual
acreditávamos; até o mais humilde dos filhos do Sol
sabia disso. Hoje, quando os arqueólogos da vossa
ciência falam de nós, dizem: “Ah, eles tinham cultos
ao Sol”. Não era ao Sol físico que cultuávamos, mas
à totalidade do sol, no seu significado divino.

Podeis questionar: Como se pode provar isto?

Quando olhardes para o céu e vislumbrardes o
arco-íris, sabeis que o Sol se divide em 7, e que to-
dos os dias diz ao homem: “Eu sou 7 num só, a mi-
nha Luz é uma mas se divide em 7 para que possais
chegar mais perto de mim, e eu melhor poder vos
ajudar”.

Não foi apenas no Egito e na Grécia, mas em
muitos povos do passado que o ritual ao Sol, ao fogo,
foi de grande importância.

O culto ao fogo não se aplicava ao fogo que ar-
dia, mas à simbologia do Sol, era uma representação
do Fogo Sagrado que se encontra no Sol, assim como
o que se encontra dentro do homem, da semente,
porque sem o fogo sagrado ela não germina. Esse
fogo é o núcleo central de toda a vida. É ele que faz
movimentar, nascer e dar ritmo à vida. E é essa vida
no sentido mais amplo que era muito ensinada no
Egito, na Grécia, e que foi perdida depois pela hu-
manidade.

Diz a vossa ciência que adorávamos o sol como
representação de Deus visível; hoje, se adora um deus
que não se vê e não se sente. A representação é tão
abstrata que se perde completamente.

Todos nós que fazemos parte do grupo de almas
que serviram e servem ao Sol, cuja sabedoria no Egi-
to, na Grécia, na Índia, no Tibete, na Atlântida repre-
senta o berço, estamos procurando criar condições
para reunir todas as almas perdidas que buscam e
sempre buscaram esse Sol.

Aqueles que seguem a luz, em todos os tempos
sempre se uniram, sempre trocaram suas experiênci-
as e trabalharam em grupo. Jamais se unem com os
que servem à noite. Aliam-se àqueles que se guiam
pelo coração e pela Luz Dourada. Por isso, o Senhor
da Terra é o Senhor da Luz Dourada, porque Ele é
como um sol nascente contínuo.

E é esse nascer místico do Sol que sempre segui-
mos, que sempre cultuamos, ensinamos e que procu-
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ramos trazer para outras almas voltadas para o nas-
cer, não para o morrer, voltadas para a luz, não para
as sombras.

Sempre servimos a um único Senhor: a Luz Dou-
rada, o Sol, como representação do Criador dentro
do nosso sistema solar, e sempre o vimos como um
todo.

Hoje cultua-se o corpo, os interesses materiais
de todos os tipos, os medos, as inseguranças, as divi-
sões. Apenas aqueles que estão voltados para o nas-
cer permanecem numa contínua doação; quanto mais
doam, mais vida fazem brotar, nascer. Quanto mais
trabalham, mais atingem a Criação, mais caminham,
mais companheiros reúnem.

Aqueles que se deixam influenciar pela noite são
seguidores da divisão, se acham sempre os donos da
verdade, são os que trabalham pelo poder. E muitos
até falam em nome da verdade, em nome de Jesus,
em nome dos Mestres, dizendo receber ordens dos
mesmos.

A separação do joio e do trigo está cada vez mais
nítida: os Filhos do Sol, como Akhenaton tantas ve-
zes fala, estão de volta. E são reconhecidos por suas
posturas, vivem da luz, alimentam-se da Luz e pos-
suem uma postura de libertação, de expansão; pro-
curam iluminar a noite em todas as almas para que
seus santuários internos não tenham mais sombras e

Amados filhos da Luz!

É hora de voltar o horizonte das vossas mentes
para este grandioso sol que aponta às transformações
evolutivas que estão diante deste corpo vivo, que é o
vosso planeta.

É hora de acompanhar os novos ritmos do sol:
os seus ritmos de expansão e de renovação impri-
mem um novo nível de sutilização na matéria. Estais
sendo diretamente influenciados por estes novos rit-
mos e há grandes mudanças ocorrendo em vossos
corpos. Não podeis lutar contra a vossa natureza sa-
grada, é hora de aprender a vos unirdes a ela para
compreender a natureza do caminho. Sois cada vez
mais responsáveis pelo que criais na vossa mente, no
vosso corpo emocional.

Voltar as costas ao Sol tem um significado mui-
to mais profundo do que imaginais, é sair do cami-
nho, perder a chance, perder a oportunidade, estag-
nar, retroceder.

O sol é a vossa vida, na sua essência trina está o
tripé da vossa evolução, e só realizareis o encontro e
a fusão com o Sol Divino se vos conscientizardes do

não cultuem mais a noite.

Se já reparastes no pôr-do-sol, há um breve mo-
mento em que toda a natureza silencia, todos os pás-
saros silenciam, há um silêncio total.

Nesse instante, o sol está dizendo: “Olha, não
tenhas medo, eu retornarei. Vou reaparecer do outro
lado, mais bonito e mais forte”. Daí em diante, sua
luz vai se apagando e as sombras vão aumentando.

Do outro lado da Terra, a noite vai findando, os
pássaros começam a cantar chamando o sol de volta,
e os fantasmas imaginários começam a se diluir, e a
confiança e a alegria voltam. Há um instante em que
os pássaros silenciam para ouvir o sol: “ Estou
retornando como prometi...”

O ser humano tem estado numa noite permanen-
te, não acredita que a luz retorne sempre, que o sol
retorne sempre, e que jamais o deixe na escuridão.

É preciso que essa luz penetre nos santuários
internos que se encontram na escuridão, iluminando
a alma, a mente, o coração.

Só a luz traz a sabedoria!

Só a luz traz a verdade!

Só a luz traz o verdadeiro amor universal!

Canalização de Lourdes RosaPALAS ATHENA

sentido da vida , do seu propósito e dos vossos pas-
sos nesta existência.

Em todos os níveis, as energias desse Sol ampli-
am os horizontes da consciência e da mente, levando
a uma unificação gradativa das energias solares em
todos os corpos e em todos os seus níveis.

A consciência é alimentada pela ação e pela for-
ça destas três energias, que imprimem a determina-
ção de seguir apenas as diretrizes do espírito e da
alma. São diretrizes que vos levam a uma constante
união com tudo, com todos, são leis sem as quais
não podeis evoluir e que possuem um sentido expan-
sivo, amoroso, que vos coloca em contato com hori-
zontes cada vez mais abrangentes da Luz Maior.

Estas leis não se comparam e não podem ser com-
paradas com o que o vosso mundo humano compre-
ende por leis, são tônicas por onde o trabalho avan-
ça; assim como o sol se desdobra nas sete cores, há
sete leis principais, e a partir de cada uma delas ou-
tras se desenvolvem.

São leis corretivas, expansivas, transformativas,
transmutativas, que visam dar a todos a chance de
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trilhar pela mesma senda, atingir os mesmos hori-
zontes. Estão voltadas às almas, aos espíritos, às cons-
ciências unas, multiplicando a força de união entre
almas e espíritos, onde cada qual executa suas tare-
fas, suas funções, sem interferir na função de outras
almas e espíritos, apenas somando na medida em que
as desempenha adequadamente.

É a consciência que movimenta estas leis, com
firmeza, maior responsabilidade, na direção da evo-
lução universal.

Assim, todas as almas no caminho da Luz bus-
cam a unidade com o grupo de consciências lumino-
sas e inteligentes5.

A consciência busca o amor-sabedoria do Filho,
porque as energias Crísticas diluem as distorções da
personalidade, as ilusões, as fantasias, e a experiên-
cia e a vivência dessas energias fortalecem a mente,
o coração, trazem sabedoria. Elas fortalecem a união
entre todas as almas irmãs, tornando-as unas com a
alma crística planetária, solar, universal. A cada
alma cabe a obra de transformar-se em digno filho
de Deus-Pai e de Deus-Mãe, fiel às leis do Amor
Universal.

Essas forças na vida de um discípulo atuam ex-
pandindo a consciência e unificando-a com a alma.
O amor-sabedoria o conduz a olhar para os outros
como irmãos, filhos do mesmo Pai e da mesma Mãe,
almas em evolução, espíritos peregrinos. Assim, ele
não julga, não compete, não busca o centro do poder
nem das atenções, não manipula, porque isto o colo-
ca de costas para o Sol. Ele procura compreender e
assimilar as diretrizes que formam o avatar grupal,
a célula grupal de que faz parte, e suas renúncias são
a favor da expansão da sua alma. Se for necessário,
desfolha-se como uma árvore bela para renascer na
sua essência, na força da vida que pulsa dentro de si.

O seu intuito é a expansão do amor, o amor da
sua alma, o amor do seu espírito, para que possa se-
mear entre outros este amor puro, divino, que trans-
cende todas as medidas que as personalidades im-
põem para ele se aproximar. Busca a ascensão da sua
mente, o equilíbrio de suas energias mentais a fim de
que enquanto o seu coração diga sim, também a sua
consciência diga sim, para que não haja divisões en-
tre a sua consciência e a sua alma, para que a alma
alimente a chama divina na consciência, e a consci-
ência alimente a chama divina na alma, de modo que
possa dar passos maiores, realizar outras conquistas
e fundir-se definitivamente com as energias da inte-
ligência ativa e criativa da Mãe Divina. E este é o
alimento de todo discípulo: precisa pedir, buscar,
bater6. Na medida de sua busca, de seus esforços, as
energias trinas alimentam seus santuários, seus
chakras, seu campo de força, seus corpos, para que a
unidade seja refeita em todos os sentidos.

O Caminho da Luz não é algo com que se possa
perder tempo, não existem datas marcadas no cami-
nho, não existem prazos fixos, não existe contagem
do tempo, conforme estais habituados na vossa ter-
ceira dimensão. Toda hora, todo dia, todo minuto vos
conduz a uma oportunidade a mais para buscar o ali-
mento espiritual e vos fortalecer internamente. Este
fortalecimento vos dá a condição de renascer como
almas conscientes, vibrantes e atuantes no mundo.
Não basta ter a consciência de que tendes uma alma:
sois uma alma acima de tudo.

Não importam o passado, os tropeços, as difi-
culdades, se vos posicionardes daqui para a frente,
se olhardes para os horizontes da alma e da evolução
planetária com o coração, se houver consciência da
responsabilidade que é inerente àqueles que são dis-
cípulos, àqueles que querem ser discípulos, àqueles
que buscam o caminho.

Chega de alimentar as ilusões! É hora de assu-
mir vossa responsabilidade como almas, nesta exis-
tência.

Se olhardes para o trabalho desta Escola, já pas-
sou o tempo da preparação, estamos em plena obra,
estamos no fogo da grande transformação, da grande
transmutação, da renovação, da grande virada.

É hora da decisão!

Vós decidireis pelo avanço da obra ou pela
transferência dela às mãos e responsabilidade de ou-
tros.

Estais andando em círculos em torno da vossa
própria personalidade. É hora de romper este ciclo
vicioso e avançar no vosso caminho, o caminho da
vossa da alma.

A alma precisa prosseguir e alcançar os novos
horizontes onde o Sol Místico do Cristo-Maitreya está
despontando.

Tendes de olhar para vós mesmos na busca do
equilíbrio interno, buscar renovação, investir na vossa
transformação e transmutação, buscar a verdade que
está dentro de vós, desnudar a vossa natureza para
com ela vos integrardes.

Há muitas energias que ofuscam, nublam, obs-
truem a fluência da verdade e da vossa própria natu-
reza, da vossa beleza, harmonia, pureza, da vossa
consciência. É preciso transmutar estas energias tão
escuras, tão sombrias que vos fazem guerrilhar e per-
der todas as oportunidades que este momento cíclico,
evolutivo, traz a esta humanidade.

O caminho da alma é simples. Se desejais, de
fato, vos tornardes servidores da Grande Obra, ten-
des de olhar para o que estais realizando em vós

PALAS ATHENA
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mesmos, multiplicar as chances para vos tornardes
unos com a alma, com a consciência superior da alma.

Se houver determinação em atingir as diretrizes
da alma e do espírito, a Força do Pai, a sabedoria
que vem da Força do Filho e a ascensão constante
que vem da Força da Mãe tudo realizarão para vos
expandir e transmutar e vos renovar. Porque a obra é
vossa, nós contribuímos, doamos, auxiliamos, abri-
mos múltiplos caminhos, de várias formas.

Só estareis em união com outras almas
servidoras, obreiras, quando vos tornardes servido-
res da vossa própria alma. Quando atingirdes a uni-
dade interna começareis a entrar em contato e a fazer
parte do grande grupo de servidores do mundo.

Enquanto estiverdes conscientes como discípu-
los, ou como candidatos a discípulos, não vos
surpreendereis, mas sim vos sentireis felizes com o
andamento da grande obra que se realiza em toda
parte do planeta e no sistema solar.

Todas as tarefas e missões de milhões de espíri-
tos e almas se integram e são parte de uma mesma

É esse Amor com Sabedoria que faz parte das
forças da Criação. Ele é uma força universal, um dos
componentes básicos de toda a Criação. Infelizmen-
te, o homem ainda não entendeu isto, ainda não com-
preendeu.

— Mas por que não compreendeu?
Ele acha que já vive o amor, não aceita essa pos-

tura verdadeira do amor. Cultua uma idéia errada de
que quem ama também odeia, que o ódio e o amor
são duas faces da mesma moeda.

Errado!
O ódio é o resultado das emoções inferiores, som-

brias. Quem ama verdadeiramente jamais consegui-
rá odiar, porque ama. Mesmo que a pessoa a quem
ama lhe faça mal, sempre perdoará, por que ama.

— Por quê ?
Porque viveu e vive o amor para com aquela pes-

soa.
Se disser que amou e que hoje odeia aquela pes-

soa, na verdade nunca amou. Nunca! Ficou envolvi-
do pelas emoções, carências e chamou isso de amor.

Tanto era um falso amor, que aquela pessoa fez
algo e ele já passou a odiá-lo.

O ódio mata, o amor jamais, porque o amor é
vida. A verdadeira vida não mata a vida, o ódio mata
a vida, as emoções matam a vida, o amor, não.

— Por quê?
Porque ele possui sabedoria e esta dinamiza a

consciência e lhe dá a verdadeira dimensão da vida.
Esse sentido mais profundo da vida o homem

não tem.

O tema que trago hoje é o amor.
O modo como hoje o homem entende e vive o

amor é uma grande ilusão. Tanto que em nome dele
muitos crimes foram e são cometidos, o que prova
que o homem não conseguiu entender o que é o amor.

Chamam amor a uma reação química, às emo-
ções, a uma atração, a uma carência, à subjugação a
uma pessoa.

O verdadeiro sentido do amor é a união, a liber-
dade, a igualdade, a harmonia, o equilíbrio, a paz.

A idéia que muitos possuem de amor é de ape-
go, de carência, de proteção, aquela idéia materna,
em que há dependência mútua, limitações, aprisio-
namento. Ou seja, em vez de movimentar a energia
do amor, movimenta as energias das emoções.

Amor não é carência, não é subjugação, é liber-
tação, amor é Luz.

O verdadeiro amor ilumina e transmite paz, jus-
tiça, liberdade, dinâmica e ação de grupo.

O verdadeiro sentido de amor faz com que todos
caminhem com consciência, com dignidade, com
inteligência .

Uma das missões importantes desta humanida-
de é a conquista do verdadeiro amor.

Quando o amor direciona uma vida há uma cons-
ciência e uma mente expandidas, uma alma ilumina-
da, porque quem vive o amor verdadeiro tem sabe-
doria.

O Amor está ligado à Sabedoria. Não há verda-
deiro amor sem Sabedoria nem há Sabedoria sem
Amor.

ação.
Portanto, é hora de trabalhar com a alma, com o

Mestre, indagar ao Mestre sobre as responsabilida-
des e as tarefas mais importantes no momento, dan-
do prioridade e desempenhando-as com eficácia, para
acompanhar os novos ritmos, as novas energias que
estão sutilizando a matéria, os novos níveis energéti-
cos que estão confluindo para a Terra, para esta hu-
manidade.

Esperamos que tenhais compreendido, demos
chaves para aqueles que buscam, para aqueles que
querem se tornar discípulos, para aqueles que são
discípulos.

Procurai vos sintonizar com estas chaves, com
as nossas energias e buscai na alma e no contato com
os vossos Mestres uma maior expansão e a compre-
ensão do que aqui trouxemos.

Que a Luz permaneça convosco, vos conduza e
vos proteja.

Que assim seja.

Canalização de Henrique RosaKRISHNAMURTI
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— Por que não tem?
Porque não o buscou, ele ouviu as religiões e os

religiosos, seguiu os educadores, seguiu as sombras.
Ensinaram : “Olha!” Apontaram para as sombras

e disseram: “isto é Luz !” Apontaram para as menti-
ras e disseram: “isto é a verdade!” Apontaram para
as emoções e disseram: “isto é amor!”

Então, seus valores estão invertidos e dentro dele
estão todas as atitudes humanas com códigos erra-
dos.

Por isso sofre, não consegue viver em paz, não
consegue sentir o verdadeiro amor que é transforma-
dor e libertador. O verdadeiro amor ilumina a mente
e o coração.

Muitos negam o amor, fogem do amor, não con-
seguem se entregar porque estão presos aos valores
que a sociedade lhes impõe, trocam os valores reais
que estão vivendo pelos falsos valores.

E é assim que a humanidade caminha!
E quando surgem pessoas ensinando o verdadei-

ro amor, o que é que acontece a elas? Não são ouvi-
das, não são seguidas, são aprisionadas, são mortas!
O mundo não está interessado no verdadeiro amor.
Não está! Querem uma prova?

— O homem que mais amou a Índia foi assassi-
nado porque amava o seu povo: Mahatma Gandhi.
Por que o mataram?

Porque amava de verdade, e por amar possuía
sabedoria, dizia a verdade. A verdade nasce do amor
também. Então, a única maneira de acabar com tanto
amor é matando-o.

— E quem o matou?
A religião! Foi um membro de uma seita que o

matou.
Vejam como tudo está trocado.
John Kennedy, que começava a amar de verdade

seu povo , também foi morto.
As pessoas que amam de verdade, e seu amor é

incondicional, são isoladas, incompreendidas, mor-
tas ou presas.

Houve um homem religioso que amava sua raça,
sua nação, e suas palavras transmitiam tanto a sabe-
doria como a força de seu amor: Luther King!

— O que fizeram?

Mataram-no — Luther King.
— Querem mais?
Existe mais: um homem que ajudou a criar uma

nova nação, o seu poder de amar era tão grande que
ele conseguiu criar essa nação.

O que fizeram? Mataram-no.
E a humanidade, que hoje está gritando por esse

amor, precisa reaprender e ser reeducada nesse ver-
dadeiro amor. O amor que não impõe mas que ex-
põe, que liberta, renova e inova, o amor-inteligente,
amor-sabedoria.

— Por que acham que o Cristo está retornando?
Cristo-Maitreya, entre nós é conhecido como o

Senhor do Amor, está vindo para trazer todo Seu
Amor, para invadir todos os povos, todas as raças e
reensinar a amar, de modo incondicional e universal.

Felizmente, está crescendo o número de seres
humanos que estão buscando esse verdadeiro amor
incondicional, para vivenciá-lo e com ele reaprender
a auxiliar os outros.

Quando o homem começa a preocupar-se com a
natureza, com a qualidade do ar, com a qualidade do
alimento, com a qualidade da água, com as crianças
de rua, com os mendigos, com os famintos, com os
desprotegidos, com os colocados à margem da soci-
edade, ele inicia uma nova caminhada para amar com
sabedoria e conquistar a sabedoria para melhor amar.

Esse é um movimento crescente na humanidade,
e só essa nova e verdadeira ação de amor trará a Nova
Luz.

Essa Nova Luz que se chama Maitreya, o Se-
nhor do Amor.

A única saída para esta Humanidade é retornar a
amar.

Cristo há cerca de dois mil anos já dizia: “Amai-
vos uns aos outros como Eu vos Amo”. E o que fize-
ram? Mataram, queimaram, subjugaram, exploraram,
escravizaram!

— Onde há amor nisto?
Ninguém pode amar por outrem. Cada ser hu-

mano precisa buscar o amor na sua essência para
alcançá-lo na sua forma incondicional e universal.

(Continua no próximo número)

Henrique RosaO QUE É O CAMINHO DOS SETE RAIOS?

Como todos os estudantes do esoterismo sabem,
existem 7 Raios Energéticos correspondentes aos 7
Caminhos Ocultos, que cada alma e personalidade
precisa percorrer, aprender e neles se aperfeiçoar, em
cada uma de suas características. Deste modo, cada
experiência em cada um dos 7 raios é um meio para
alcançar uma expansão espiritual cada vez maior,
atingir a perfeição humana e a unificação com a Luz,
a iluminação e a libertação das leis do karma e da
reencarnação obrigatória na Terra.

Os 7 Raios Planetários são aspectos da divisão
de um Raio de Luz Solar; a alma e a personalidade

estão mais sintonizados com aqueles Raios que atu-
am com suas tônicas, ritmos, energias e gamas de
cores em todos os aspectos da vida e da evolução.
Também estão relacionados com os 7 chakras prin-
cipais, com os 7 veículos do homem, com os 7 pla-
nos ou mundos, etc.

Os Raios têm seus próprios atributos e objeti-
vos, suas tarefas e missões, suas formas de ensinar,
desenvolver e expandir as potencialidades latentes
de cada Raio na alma e na personalidade.

Os 7 Raios administram todas as energias neces-
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sárias a todos os cinco reinos: mineral, vegetal, ani-
mal, humano e espiritual; atuam no conjunto global
da humanidade e do próprio planeta para que a vida
e a evolução avancem rumo à Divina Luz do Grande
Criador do Universo, que normalmente chamamos
de Deus.

Cada alma está mais sintonizada e reage melhor
com um destes 7 Raios Planetários, o qual represen-
ta o seu verdadeiro Caminho Oculto, chamado tam-
bém de “O Caminho Interno”, aquele que a alma vem
seguindo ou tentando seguir há muitas existências,
evoluindo e servindo à Luz e às Obras Divinas.

É por um destes Raios que cada ser humano atin-
girá a sua libertação e iluminação espirituais. Como
a alma precisa atingir a perfeição humana e espiritu-
al nos 7 Raios para chegar à Luz, em cada encarnação
ela coloca a personalidade na condição de ganhar
experiência em um destes 7 Raios.

Devido à época de transição cíclica que a huma-
nidade atravessa, numa mesma encarnação a perso-
nalidade pode ganha experiências em mais do que
um Raio, dependendo do nível e da programação
evolutiva da alma e de suas reais necessidades de
desenvolvimento e evolução.

Todos queremos sempre saber qual o Raio da
Alma, e isto é mais simples do que imaginamos. Basta
pesquisar as características de cada um dos 7 Raios
Planetários e fazer uma auto-análise às virtudes e
defeitos, facilidades e dificuldades, à maneira como
pensamos, agimos, falamos, como gostamos de
aprender, ensinar e executar. Precisamos sentir —
através do nosso chakra cardíaco, do sentimento e
da intuição — com qual deles nos sentimos mais afi-
nados, quais as tônicas que mais correspondem às
nossas características individuais. Deste modo, iden-
tificamos o Raio da Alma e da personalidade. Nossa
alma sabe qual é o seu Raio, é só deixar que ela nos
transmita essa informação.

O estudo, a pesquisa, as experiências e as práti-
cas com os 7 Raios são importantes na vida de todos
aqueles que buscam a Luz da sua realização espiri-
tual, sua ascensão e libertação, e procuram ajudar
seus semelhantes. Todos nós já passamos e teremos
de passar pelos 7 Raios muitas vezes, até conseguir-
mos transformar e transmutar as trevas em Luz, na
consciência, no coração, na mente e na alma. Porque
só a Luz Divina nos leva à renovação interior.

Através do trabalho com os Raios e seus regen-
tes, os Mestres, temos uma compreensão, consciên-
cia e conhecimento da vida espiritual, de nossas al-
mas e nossas vidas humanas que são muito mais
abrangentes e transcendentes do que supomos.

Os Raios que correspondam à alma e à persona-
lidade são os mais importantes para o desenvolvi-
mento espiritual, para uma abertura dos canais es-

pirituais conscientes e uma comunicação direta com
o Mestre da Alma.

Os Raios estão divididos em:

Três Raios dos Aspectos:  1º. - 2º. - 3º.

1º. Da vontade, força, ação, fé, coragem, ordem,
autoconfiança e poder. Corresponde ao Aspecto Pai
da Trindade.

2º. Do amor-sabedoria, sentimento, consciência,
discernimento, expansão. Corresponde ao Aspecto
Filho da Trindade.

3º. Da inteligência ativa e criativa, compreen-
são, poder mental. Corresponde ao Aspecto Espírito
Santo ou Mãe da Trindade.

Quatro Raios do Atributo:  4º - 5º. - 6º. - 7º.

4º. Da harmonia, beleza, arte, unidade, expres-
são e intuição.

5º. Do conhecimento concreto, ciência, exatidão,
paciência.

6º. Do Idealismo abstrato, devoção, contempla-
ção, lealdade.

7º. Da magia cerimonial e ritualística, precisão,
ordem, disciplina, método, liberdade.

Estas definições dos Raios são as mais
simplificadas. Como eles são os diferentes aspectos
da força por meio da qual a Luz Solar se manifesta
na Terra, nos seus aspectos ocultos ou esotéricos, há
muito mais o que se falar sobre eles. Por isso, é im-
portante pesquisar.

Geralmente, o Instrutor Espiritual — o Mestre
individual de cada um — está ligado a um destes
Raios e também muito harmonização com a alma do
discípulo que, geralmente, pertence ao mesmo Raio
do Mestre. Contudo, pode acontecer nos primeiros
estágios do Caminho da Luz de termos um Mestre
Secundário, até de outro Raio, e só passarmos ao
Mestre Principal quando atingimos determinado ní-
vel de evolução e desenvolvimento espiritual, ou
quando conseguimos reabrir um dos canais espiri-
tuais para podermos ter acesso direto e consciente,
sem dúvidas e incertezas, aos planos e níveis superi-
ores onde, normalmente, se encontram os Mestres
de Luz ou Ascensionados como o Mestre da Alma.

A fim de facilitar a busca dos Raios espirituais
principais, fiz uma síntese:

O Raio da Alma, normalmente, é o mais fácil
de ser detectado, devido ao fato de existir uma iden-
tificação muito rápida através do nosso sentimento
profundo e da intuição. É aquele raio que reúne mais
aspectos positivos, mais coisas boas, aquilo que mais

O QUE É O CAMINHO DOS SETE RAIOS?
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um raio para a sua manifestação através dos sete rai-
os, o primeiro e o segundo, o Espírito Santo, a Mãe,
necessita de cinco raios para a sua manifestação: do
quinto ao sétimo.

O Aspecto Pai está relacionado com o Espírito e
a forma material com a Mãe, a alma é o Aspecto Fi-
lho, o elo de ligação do espírito com a matéria; as-
sim, no esoterismo oriental a alma também é sinôni-
mo de Cristo, daí se chamar Cristo Interno à alma de
cada um.

Compreendemos melhor a célebre frase de Je-
sus:

“Ninguém chegará ao Pai senão por mim”. Ele
não estava se referindo a si próprio, mas sim à alma
de cada um. Ninguém conseguirá chegar ao seu es-
pírito-pai se não passar pela sua alma-filho, é óbvio,
e o objetivo de todas as almas é atingir a união e
fusão com seu espírito; por isso, encarnaremos tan-
tas vezes até o conseguirmos. Daí vem outra frase de
Jesus: “Eu (alma) e o Pai (espírito) somos um”. To-
dos teremos que ser um com o pai-espírito, este é o
destino de cada um de nós: o retorno ao Reino do
Pai, o Reino dos Céus, o Reino da Luz, e isto está
muito além de qualquer religião, crença, seita ou or-
ganização criada pelo homem, está além dos senti-
dos.

Conta uma lenda muito antiga, que se perde na
noite dos tempos, que Deus Criou o arco-íris para
que melhor os homens entendessem que o cultivo da
Luz e de suas cores são fundamentais para sua evo-
lução e expansão espirituais. O arco-íris sempre fas-
cinou o homem: assim, Deus criou uma forma rápi-
da e perfeita para que Seus filhos prisioneiros na Terra
consigam retornar ao Seu Reino, à Divina Casa de
nossos Divinos Pais, e também para que possamos
compreender que todos somos Filhos da Luz e não
das trevas.

Ultimamente, tem chegado ao meu conhecimento
que há pessoas dizendo que na Era Aquariana have-
rá 14 Raios, 49, e há até quem diga 144 Raios. Só
que os raios não foram inventados, eles existem pela
única e simples razão de que um Raio de Luz do nos-
so Sol quando passa pelo prisma se divide em 7 e
não em 14, 49 ou 144 Raios.

Quando o Arco-Íris tiver mais de 7 Cores, aí pas-
sarão a existir mais Raios, por enquanto, só existem
7 Raios, e os Mestres de Luz continuam a trabalhar
nestes 7 Raios. Contudo, existem sistemas solares
com mais de 7 Raios, e isto é outro assunto que não
se aplica à nossa Estrela, o Sol, nem muito menos à
Terra.

gostamos de aprender, fazer e seguir, tudo aquilo que
nos faz sentir bem. Se buscarmos com o coração aber-
to, nossas almas passam a informação sobre qual é o
Raio, visto que ela tem muito interesse em facilitar
nosso aprendizado, nossa evolução e nosso desen-
volvimento espiritual.

Já o Raio da Personalidade torna-se o mais di-
fícil de ser detectado porque nele nos deparamos com
as nossas características pessoais, as positivas e as
negativas, e isto nos bloqueia um pouco. É o raio em
que mais temos de sublimar e mais necessitamos de
aprender, em virtude das nossas dificuldades.

No caminho da espiritualidade, o mais impor-
tante é conhecer, por nossos próprios méritos, o Raio
da Alma, ele marca o caminho que temos a trilhar,
o tipo de desenvolvimento, ensinamento e serviço
que é mais fácil para nós. Sinaliza tanto as nossas
dificuldades como as nossas facilidades, os pontos
fracos e fortes, virtudes e defeitos. Ele é o —nosso
caminho interno.

Na evolução da humanidade o 2º. Raio governa
o Caminho do Discipulado e transmuta o conheci-
mento em sabedoria, alimentando, ao mesmo tem-
po, a vida Crística em cada alma. Já o 1º. Raio go-
verna o Caminho da Iniciação, produzindo o desa-
pego à forma, a destruição de todos os obstáculos, e
fomentando a vontade dinâmica que permite ao ini-
ciado e àquele que trilha o Caminho da Luz darem
os passos necessários que os conduzirão ao Mestre
Iniciador. Seu poder aumenta à medida que progri-
dem no caminho espiritual.

Por iniciação, em esoterismo, se entende expan-
são do sentimento, da consciência, da mente e da
alma, por isso, existem vários graus iniciáticos. E não
deve ser confundida com outras formas de emprego
da palavra “iniciação”,  atribuídas pelas organizações
espiritualistas, criadas pelos homens. Estas são com-
pletamente diferentes da verdadeira iniciação, que é
transmitida pelos Mestres de Luz sempre à alma e
não à personalidade.

Como disse acima, os Três Aspectos da Trinda-
de estão também relacionados com os 7 Raios. O mais
forte e complexo dos aspectos pode parecer que seja
o “Pai”, e de certa forma é, no que diz respeito à vida
universal, ao direcionamento da vida, mas no que diz
respeito às nossas existências terrenas, o Terceiro
Aspecto, Espírito Santo ou o lado feminino de Deus,
chamado nas ciências esotéricas de Deus Mãe, é o
mais importante.

Enquanto os aspectos “Pai e Filho” cada um tem


