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Distribuição Gratuita

ENSINAMENTOS CANALIZADOS DOS MESTRES DE LUZ

Capa do livro “Do Caos para a Luz”. Reprodução proibida, todos os direitos reservados à Editora Portal©. Pintura de Domício Melo.

“Quem a Mim se dirige com firmeza e em Mim fixa a sua mente é purificado pela chama sagrada do Amor e da
Sabedoria e, livre da atração dos objetos terrenos, torna-se semelhante a Mim, e entra em minha Vida
Espiritual.” Krishna — Bhagavad Gîta — livro 'Do Caos para a Luz'
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Editorial

MESTRE JESUS
Que a Luz Trina esteja sempre presente nos vossos espíritos, almas e em vossas vidas!
Temos falado muito nesta Escola e em todas as
nações do planeta, como também outros Mestres,
Mestras e vários Seres Angélicos, sobre a Nova Luz
que o Senhor Cristo-Maitreya está trazendo. A Luz
e a Força do Cristo Cósmico está chegando à Terra,
cada vez mais intensamente, tendo como mediador
o Senhor Cristo-Maitreya, visto que foi Ele quem
conquistou para a Humanidade a Força Crística
Cósmica.
Quando falamos em Força Crística, em Luz Crística e no Cristo Cósmico não deveis aliá-las às religiões. A Força do Cristo Cósmico é para a Humanidade, independente de suas religiões, crenças, raças
ou realidades sociais; trata-se de uma energia Tríplice, por isto, se diz que é Trina, pois é uma unificação muito bem feita das energias de Deus-Pai,
Deus-Filho e de Deus-Mãe. Esta conquista foi construída durante milhares de anos por milhões de almas que se prepararam e trabalharam em Unidade
com o Sr. Cristo-Maitreya. Este Ser é aquela alma
que conseguiu se sintonizar com a Força Crística
Cósmica, e que no Ocidente é conhecido por Cristo e no Oriente por Maitreya. Habitualmente os dois
nomes são reunidos para que não haja dúvida de
que se está falando do mesmo espírito e da mesma
alma. O nome “Força Crística” foi escolhido pela
Grande Fraternidade Branca em referência a este Ser,
uma vez que é o único que conseguiu uma sintonização total com a Força Cósmica e também o único
que conseguiu atraí-La para a Terra.
Na medida que o tempo avança e o sistema solar

energias que os Mestres derramaram sobre todos,
na medida que seus Verbos fluíram através das nossas almas e de nossos canais espirituais.
Aconselhamos que a leitura seja feita várias vezes e através do coração, do chakra cardíaco; que
seus ensinamentos sejam meditados. Certamente
serão muito importantes para vocês, assim como
foram e continuam sendo para nós.
Procurem sentir suas energias nos chakras cardíacos. Aos grupos, aconselhamos que cada mensagem seja lida por uma pessoa diferente e que suas
energias, assim como a força e a Luz dos Mestres,
sejam absorvidas pelo sentimento, de modo que possam ser derramadas sobre todas as almas dos presentes e estendidas aos familiares, amigos, companheiros e à toda humanidade. No final, façam o
“Exercício do Cristo Grupal”.
Com muito carinho.
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Este número do nosso jornal tem um
conteúdo muito especial.Tínhamos programado outro conjunto de mensagens
para esta edição e no dia 13 de outubro
de 2001, no Núcleo de São Paulo, Brasil, da Escola de Sabedoria Universal da Síntese, em
um dos muitos trabalhos que realizamos com os
Seres de Luz, chamado de “O Caminho Crístico” e
direcionado pelos Mestres: Jesus, Koot Hoomi e
Lanto, estes trouxeram um convidado: o Senhor
Cristo-Maitreya.
O conjunto das mensagens canalizadas naquele
dia é de grande profundidade e transcendência, muito
atual para o momento evolutivo da humanidade, que
se encontra em um enorme caos em todas as partes
do planeta. Por isto, resolvemos publicar neste número a fim de que todos os leitores e todos os grupos tenham também a oportunidade de vivenciar o
que naquele dia todos os presentes puderam compartilhar, ou seja, uma grande experiência com as

Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Canalização de Henrique Rosa

recebe mais intensamente as forças e as energias das
Constelações de Aquários, Órion, Sírios, Ursa Maior, Plêiades, além de outras, mais facilmente a Força Crística Cósmica dinamiza o universo interno do
ser humano.
Todas as almas ligadas a esta ação, encarnadas
ou desencarnadas, vêm se preparando há muitas vidas para a assimilação da Força Crística Cósmica, a
fim de que seja recebida na vertical e expandida na
horizontal, uma vez que este é um trabalho de todos
e em favor de todos.
Todos os seres que evoluem fora do plano físico
recebem as Energias Crísticas na vertical mas não
conseguem expandi-las na horizontal; somente os
seres encarnados que captarem as Energias do Cristo Cósmico pelas vias verticais poderão expandi-las
pelas vias horizontais e, assim, com maior facilidade fazer com que se expandam em toda a Humanidade, penetrem nos santuários cardíacos e mentais,
na consciência e na alma de todos os que buscam
uma evolução maior, uma transcendência da própria vida, uma libertação do Deus Interior que é Trino e que reside dentro de cada criatura.
O que essa Força está provocando?
Está diluindo as fantasias, derrubando os dogmatismos, as falsas verdades e os pseudo donos da verdade; desmascarando aqueles que se acham os “senhores absolutos” da vida dos outros e do próprio
planeta.
Hoje podeis observar na humanidade uma parcela considerável de pessoas caminhando na busca de
uma expansão da consciência, da mente, da sensibilidade, do sentimento, da criatividade, na busca de
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para compreender o que se passa em sua alma ou
que forças está assimilando e o que significam para
a sua evolução. Mas há um maior número de almas
que já não possuem condições energético-espirituais de continuar evoluindo neste sistema planetário.
A Força Crística está se expandindo nas almas
levando muitos seres humanos a uma necessidade
interior de uma busca espiritual, de uma compreensão, de questionar tudo; de modo que sejam revelados os grandes mistérios da Criação, do Universo e
da própria vida. Estes estão buscando caminhar com
seus próprios pés, querem ser livres, não aceitam mais
os donos da verdade, não querem ser servos ou escravos, querem ser o que realmente são, Filhos de
Deus, criados à semelhança de Deus Criador. E o
Criador é Luz e Amor, e não ódio e violência.
Temos alertado os alunos desta Escola a respeito
dos acontecimentos mundiais. Antes que as coisas
aconteçam nós vos preparamos para que não sejais
levados pelas turbulências humanas e para que tenhais
condições de vos preparar ainda mais para o vosso
trabalho de discípulos, pois na medida que a Força
Crística consegue penetrar em um maior número de
almas humanas, o outro lado da irracionalidade, da
violência, do fanatismo e do radicalismo reage, cresce e sempre de forma mais dramática e cruel.
Se estudardes a história da humanidade vereis
grupos ideológicos religiosos, raciais ou políticos
voltados para destruir, matar e escravizar. Periodicamente isto acontece, e se a humanidade deixa que
isto aconteça é porque há algo muito errado com ela.
O caminho por onde ela está trilhando é contrário à
sua evolução. Grandes erros vêm sendo cometidos,
principalmente erros de interpretação a respeito da
essência divina que reside em todos os seres e que
não tem nada a ver com o que as religiões apregoam. Quando alguém mata outra pessoa, mata seu
corpo físico e não sua alma, mas dentro desta pessoa
reside o mesmo Deus que reside no assassino.
As religiões sempre quiseram ter o “monopólio”
da verdade e são responsáveis pelo estado em que a
humanidade se encontra de tamanha violência e destruição; elas estão distantes de uma Ação Amorosa
Crística e só o amor dilui o ódio, só o amor e a Luz
constroem verdadeira paz.
Enquanto fortunas são investidas em bombas e armamentos militares, milhares de crianças, jovens e
adultos morrem de fome. Esta informação não chega
aos grandes meios de comunicação, mas diariamente
cresce o número de pessoas que morrem de fome no
mundo e, portanto, cresce o número de pessoas desnutridas. Pessoas desnutridas são facilmente manipuladas pelos poderes escravizadores porque fazem qualquer coisa para sobreviver, até roubam e matam. Não
é por simples acaso que o tráfico de drogas está se
alastrando, como também o vírus HIV; as drogas e os
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princípios transcendentes da vida. Para essas pessoas a unidade grupal é fundamental porque a permuta de experiências faz com que todos cresçam
simultaneamente.
Por outro lado, podeis ver uma parcela maior da
humanidade em que há uma contração da consciência. Quando há uma diminuição da consciência há
também insensibilidade e irracionalidade. A irracionalidade alimenta os dogmas, os radicalismos, os
fundamentalismos, a violência e todos os tipos de
fanatismo. Os fanatismos provam essa contração da
consciência, uma vez que levam muitos a evocarem
Deus, Jesus Cristo, Alah, os profetas, ou alguma
ideologia, e em nome disto matar com a idéia de
que são servos de Deus e, por isso, superiores aos
outros. Deus não criou servos, mas sim, Filhos e
Filhas. Nenhum pai ou mãe quer que seus filhos
sejam “servos”; mesmo na época da escravatura os
pais escravos lutavam para que seus filhos não fossem escravos como eles.
Deste modo, estais assistindo o crescimento do
radicalismo, do fundamentalismo e a exteriorização
de tudo aquilo que é negativo e destruidor dentro
do ser humano. Tudo o que é irracional, animalesco, está vindo à superfície; isto não é algo que começou há pouco tempo, mas sim, uma ação que vem
surgindo há 4.000 anos, em várias partes do mundo. Foi marcante no século passado e também esteve em evidência na idade média.
As características das três grandes religiões ocidentais, cristianismo, islamismo e judaísmo fizeram
multiplicar o radicalismo e o fundamentalismo. Mas
a verdade não é monopólio de ninguém, porque reside na alma e no espírito de cada ser humano, por
isso, todos aqueles que atingem a verdade que está
na alma se tornam livres.
As verdades escritas são temporais, podem sinalizar caminhos, trilhas, mas não objetivos definidos.
Não há verdade absoluta; a verdade é eterna e é uma
conquista permanente. A verdade que reside na alma
e no espírito expande a sensibilidade, a mente, a
consciência, o amor, a paz, a fraternidade, a igualdade, a harmonia, o equilíbrio. Jamais a verdade
levará alguém para a violência, o ódio, o assassinato de pessoas em nome de Deus. Isto nunca foi chamado de verdade, mesmo em qualquer religião.
Então, há uma separação nítida do “joio e do trigo”, cada alma e espírito teve a oportunidade de se
colocar ou de colocar a sua personalidade no caminho que quer prosseguir, ou seja, do lado da verdade ou da mentira, da criação ou da destruição, do
amor ou do ódio, da paz ou da guerra, da expansão
ou da retração. E o tempo para essa escolha acabou;
já há algum tempo todas as almas se auto-selecionaram. Para muitas almas o que falta é um embasamento de sua personalidade, que não tem condições
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O Mestre está se referindo aos atentados terroristas em 11.09.2001.

uma nova consciência e despertar as mentes humanas. O planeta, como ser vivo que é, está se agitando
energeticamente para expelir todo mal, em razão de
estar sendo atraído por energias solares e cósmicas
de frequências muito elevadas. As energias aquarianas estão dinamizando a inteligência no ser humano,
o seu hemisfério cerebral direito, a mente superior e,
na medida que há uma expansão da mente e da consciência, o hemisfério cerebral esquerdo, a mente inferior, tende a libertar as energias que ainda o escravizam. Isto levará o ser humano a ativar cada vez mais
a mente superior, a mente abstrata, o hemisfério direito; uma prova disto é a expansão da criatividade,
do lado artístico, da beleza, da música, da poesia, das
artes, de um modo geral, que vem impulsionado uma
parcela da humanidade a ver a vida de uma maneira
mais abrangente e o planeta como um ser que precisa
ser cuidado e preservado.
Muitos hoje trabalham seriamente por uma vida
melhor das futuras gerações, buscando novas alternativas para preservar as qualidades da terra, da água
e do ar, buscando novas fontes de energia para locomover as máquinas, porque os meios hoje utilizados, a partir do petróleo e seus derivados, são primitivos. Nenhuma civilização superior utiliza meios
que contaminem a atmosfera, então, há uma busca
da chamada “energia limpa” que não polui, que não
danifica a natureza nem o homem. Há grandes descobertas sendo feitas com o objetivo de utilizar outros meios para produção de energia sem a utilização do petróleo.
Aqueles que são os donos dos poços de petróleo
estão reagindo e como não possuem coragem para
se colocarem na frente de uma guerra mandam seus
“servos”.
Não podeis julgar os homens por suas religiões;
as religiões têm cometido grandes e graves erros mas
não a ponto de mandar matar. Milhares de pessoas
morreram nas masmorras da inquisição católica ou
na fogueira, nos autos de fé, mas a religião cristã
não pode ser culpada pelo fanatismo e radicalismo
de um grupo de católicos.
Já o Islamismo, não é a primeira vez que tenta
invadir o ocidente. No passado, grupos fundamentalistas invadiram o norte de África, uma parte da
Europa, e mataram em nome de Alah. Não é a religião que mandou fazer isso, alguns homens o fizeram em nome dela. Hoje está acontecendo o mesmo: alguns homens estão fazendo atos bárbaros em
nome da religião, mas não foi religião que os mandou fazer isto. Todas as religiões cometeram grandes e graves erros e continuam cometendo. Todas
estão divididas em grupos fundamentalistas e grupos progressistas, nestes últimos há homens sábios
tentando atualizar suas religiões, adaptando-as à
época de hoje.
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vírus letais estão matando populações. São os poderes escravizadores que se utilizam da miséria para
viciar, contaminar e matar. Mas a mídia omite estas
informações, pois estão a serviço do caos e não da
Luz. Nas populações desfavorecidas cresce o desespero e muitas pessoas se suicidam.
Mas, por quê?
Porque a humanidade se deixou conduzir pelos
dogmas e fantasias das religiões, se deixou oprimir
pelos falsos poderes fundamentados na fantasia de
um Deus castrador e castigador criado pelos interesses políticos e religiosos. Deste modo, a humanidade
não conseguiu caminhar em direção à expansão da
consciência e da mente, da religação interna e consciente com o Deus Vivo que reside em todos os seres.
As religiões nada têm feito para que cada ser humano
caminhe com seus próprios pés, ao contrário, o acorrenta à culpa e ao medo; não possuem nenhum interesse no desenvolvimento espiritual, na expansão dos
sentidos ou dons espirituais, na abertura dos inúmeros canais espirituais ( psíquicos, mentais e búdicos)
que todos possuem. Nada fazem para que o ser humano seja realmente livre espiritualmente e olhe para
a humanidade como uma família e para a Terra como
a casa de todos. As religiões não estão voltadas para
a igualdade, a fraternidade e a liberdade; preferem
esquecer que todos os bens materiais possuem um
único dono, que é o planeta Terra, e que esses precisam ser repartidos com igualdade por todos os seres
que habitam esta casa planetária.
Então, por um lado temos uma porcentagem crescente de pessoas em todo o mundo buscando os novos princípios da vida, procurando se sintonizar com
a Nova Luz, a Nova Força Crística que o Senhor
Cristo-Maitreya, com a ajuda de todas as almas e
espíritos que se encontram no Caminho da Luz, está
trazendo e dinamizando nas almas para que penetre
em número crescente de seres humanos. Por outro
lado, temos uma grande massa humana ainda perdida, prisioneira dos seus karmas individuais, dependente exclusivamente da vida material, completamente atrelada aos seus próprios karmas grupais,
voltada para seus fundamentalismos e uma fé cega;
o que retrai seus estados de consciência e sua inteligência. Os atentados aos Estados Unidos1 comprovam uma enorme falta de consciência, de inteligência, de sensibilidade e de sentimento, porque todos
foram feitos à imagem e semelhança do Criador, tanto os assassinos como os que foram assassinados.
Deus está dentro de todos os seres!
Ainda que a situação mundial provoque tanta angústia e dor, há uma grande movimentação de novas
ações em todos os cantos da Terra para que energias
de caráter evolutivo possam se expandir e implantar
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MESTRE KOOT HOOMI
Que a Luz Crística esteja convosco!
A humanidade chegou a uma situação crítica porque caminhou através de trilhas que não conduziram ao caminho da verdadeira vida; porém, isto não
quer dizer que tudo esteja perdido e que a evolução
não possa avançar.
Os temores humanos conduziram à escuridão, a
becos estreitos, a túneis negros e a labirintos em
decorrência do fato de o ser humano não poder ainda olhar para si mesmo como uma criatura divina.
Na escuridão ele luta em busca de Luz e é óbvio que
sua situação é muito difícil!
Por que estas forças contrárias são tão pesadas?
Porque nasceram na escuridão. Tudo o que nasce
na escuridão é denso, cinzento, destruidor, parasitário e, mais cedo ou mais tarde, adquire a tendência
de se proliferar.
A vida está fundamentada nos princípios da alma
e do espírito; é a alma que precisa lutar pela vida,
por cada etapa da sua evolução. Então, a vida planetária hoje é uma responsabilidade das almas e dos
espíritos que nela evoluem. Não deveis vos preocupar tanto com o que a humanidade está exteriorizando, mas sim, com o que a humanidade, como um
grande corpo planetário que é, pode reconstruir energeticamente em benefício da evolução. Palavras e
ações destrutivas não constituem barreiras contra o
avanço da evolução; elas retardam, lentificam o processo evolutivo, e podem aumentar o caos, obvia-

Esse Armagedon tem vários objetivos:
1. Poluir todas as fontes d’água.
2. Contaminar a atmosfera para que não haja oxigênio.
3. Diminuir a camada de ozônio para que todos
os tipos de vida se extingam na Terra.
4. Centralizar grandes fortunas nas mãos de poucos para que a maioria viva uma miséria tão grande,
com tantas dificuldades, que não tenha tempo para
se dedicar à vida da alma.
5. Finalmente, matar pessoas em grande quantidade
Portanto, é preciso que todos vós e todos aqueles
que se encontram trabalhando a favor da expansão
da consciência e da Luz na Terra, se fortaleçam internamente através da comunhão com as Forças Crísticas Cósmicas para trazê-las para o plano físico e
criar bases sólidas para a Nova Humanidade, para
uma Nova Terra e um Novo Céu.
Que a Consciência Crística cresça dentro de vós!

2
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Assim, na medida que a Energia Crística está descendo e se ancorando nas almas dos seres humanos
as máscaras estão caindo, as verdades estão se revelando e as ilusões que os poderes humanos implantaram também estão caindo por terra. Haverá batalhas para impedir que esta Força Crística liberte a
todos, mas aqueles que se libertarem de suas prisões
internas lutarão para que outros também se tornem
livres, farão crescer o diálogo pela paz, a compreensão e a ajuda mútua, a fim de que a humanidade se
una nos mesmos objetivos e sem fronteiras.
Dias tristes ainda estão por vir na humanidade
em decorrência da ganância e do ódio de alguns grupos humanos. Contudo, podeis acreditar, estas forças se voltarão contra quem as provocar, porque o
que querem é destruir toda a espécie humana.
Então, quando assistirdes a esses fundamentalistas e radicalistas cometendo crimes contra a humanidade, lembrai-vos de que a Força Crística está chegando à Terra penetrando nos seres humanos e atirando para fora os ódios que estavam entulhados e
escondidos, fazendo a batalha que foi chamada por
João de “batalha do Armagedon” 2 e que já está há
algum tempo em ação.

Armagedon. Cenário de uma batalha entre o Bem e o Mal que
ocorreria no Juízo Final, de acordo com o Apocalipse 16: 14-16.

Canalização de Lourdes Rosa

mente, mas as forças da criação divina dentro de
cada ser humano, e em todos os seres de todos os
reinos, também estão se expandindo.
Quanto maior o tempo perdido na concretização
dos objetivos grupais e comuns a toda humanidade,
maior será a luta de todos. Quanto maior for a vossa
lentidão na busca de restaurar a vossa força interna,
maior será a vossa luta interna, maiores serão as dificuldades, mais difícil será para cada alma unificar-se
à Grande Força Cósmica da Criação, e maiores serão
as conseqüências nas próximas encarnações.
Portanto, é urgente a ação daqueles que são conscientes dos princípios da alma e do espírito, a fim
de que as forças destrutivas sejam gradualmente
transformadas, transmutadas e diluídas. Na medida
em que as forças destrutivas recuarem, a ação da
verdadeira vida, que está latente na humanidade,
conseguirá mobilizar as forças que impulsionarão
uma evolução real da vida de todos os seres.
Podeis questionar:
Se há milhões seres em outros planos dimensionais da vida trabalhando pela evolução do planeta,
por que as coisas não mudam?
As coisas não mudam porque é preciso completar no plano físico a ação que esses milhões de seres
já iniciaram há milhares de anos. É preciso que a
Força da Sabedoria, que reside na alma e no espírito, possa se enraizar também no plano físico; é preciso que as energias da Criação possam ser expan-
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Na verdade, um grande trabalho já está sendo realizado por muitas almas desta humanidade, por
muitos seres humanos que estão alinhados com as
Forças Crísticas e que estão conseguindo expandila em seus corações. A Força Crística é a Força do
Amor Universal, que é expansivo e está abraçando
todas as almas, acolhendo-as e alimentando-as para
unificá-las com o espírito, unindo tudo que se encontrava fragmentado nos santuários internos e trabalhando nos jardins internos para semear novas sementes. Estas almas e espíritos unificados às Forças
do Cristo Maitreya formam o que estamos chamando de Exército Crístico e que precisa ser ampliado e
expandido. A ação de todos os que se encontram no
Caminho da Luz é de caminhar em direção a este
Exército de Forças para uma compreensão real da
evolução planetária e de seu atual momento cíclico,
para poderem trabalhar aliados a estas Forças Criadoras, de modo que suas personalidades também
sejam fortalecidas, saiam da escuridão, dos labirintos internos e possam se aliar às suas almas para
serem conduzidas na unidade da Luz.
O Caminho da Luz existe porque a vida existe. A
Luz é a força impulsionadora de todas as coisas, responsável pela expansão do universo, dos planetas,
de todos os sistemas solares e de todas as galáxias.
Deveis ser conscientes de que a vida dentro de vós
está em comunhão contínua com esse grande universo cósmico; que não estais limitados a uma única encarnação nesta escola planetária, e reconhecer
que a vossa vida interna transcende o vosso corpo
físico, pois um dia saireis desse corpo físico e tereis
novos corpos em outras encarnações. A vossa evolução depende daquilo que hoje podeis realizar conscientemente em benefício de todos os vossos irmãos;
a vossa evolução precisa se expandir em função do
vosso caminho individual e também do caminho
coletivo, pois a evolução é de caráter grupal, planetário, solar e cósmico.
A vossa evolução individual está estreitamente
ligada à evolução de todas as coisas, por isso, as
mudanças que ocorrem no mundo se refletem também no vosso ser; sentis a queda e a ascensão da
humanidade. Por isto, nenhum ser humano é indiferente ao que acontece no mundo, apesar de procurar
fugir de sua responsabilidade. Enquanto isto é inconsciente a dor de todos os seres humanos é maior
em decorrência da falta de uma ação conjunta. Todo
ser humano pode se tornar participante de uma nova
ação e de um novo posicionamento que conduza a
menos desigualdades e injustiças, ou seja, a menos
destruição e a mais união, mais paz para todos.
Esta consciência grupal está começando a surgir,
na medida que a vida humana está se tornando um
beco sem saída, onde todos os prazeres materiais já
não satisfazem mais; quanto maior a busca pela sa-
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didas dentro dos seres humanos de modo consciente e que suas divisões internas diminuam para que
esta ação seja completa. Não existem milagres, a
vida é energia em todos os planos dimensionais, e
se no plano físico grande parte das energias em ação
no mundo são contrárias à evolução, as forças da
vida criadas em outros planos custam a penetrar nos
corações, nas mentes e consciências humanas. No
plano físico não há apenas forças de destruição, há
também muitas forças criadoras, contudo, a tendência da grande maioria das pessoas é de dar mais atenção às forças de destruição.
Por falta de uma base de conhecimentos e de consciência o ser humano se deixa guiar pelos turbilhões
da vida, se deixa condicionar, dogmatizar e se torna
alheio à sua própria vida.
Muitos são aqueles que estão semeando uma nova
consciência em todos os lugares por onde passam,
mas estamos em um momento da vida planetária no
qual é necessária a união de todos que possuem uma
consciência real da vida, da evolução e do futuro
desta humanidade; tanto das possibilidades que todos possuem para avançar no seu caminho evolutivo como também das conseqüências negativas que
muitas ações humanas hoje produzem para as gerações futuras. A consciência das responsabilidades
individuais e grupais poderá conduzir a ações de
caráter superior que removam da humanidade as
forças destruidoras.
Se toda a humanidade fosse como um imenso jardim, poderíamos configurar que a parte saudável
desse jardim é ainda muito pequena e que grande
parte dele sofreu erosões, sua terra é infértil, precisa
de cuidados e de renovação. Nesta parte do jardim,
a terra precisa ser novamente realimentada, em todos os aspectos, para que novas forças e novos canteiros possam surgir com flores saudáveis. Então, o
trabalho dos jardineiros deve ser de expandir a terra
fértil, assim como as qualidades da terra, pois a terra ruim precisa ser transformada para tornar-se fértil, a partir de elementos que possam renová-la.
Os jardineiros respeitam a terra, trabalham para
que os elementos saudáveis do solo sejam multiplicados; eles sabem que este trabalho é um processo
conquistado em várias etapas e também que é um
trabalho energético porque as forças da vida precisam ser alimentadas e fortalecidas a fim de que novas sementes possam brotar e crescer.
Do mesmo modo, assim é a vida dos discípulos da
Luz que trabalham para multiplicar as energias que
possam impulsionar as almas e os espíritos a fim de
que cresçam e evoluam. Por isto, procuram trabalhar
em conjunto com todos aqueles que possam multiplicar a vida divina, que é natural em todo ser, que possam redespertar a vida real que está em estado latente
em cada mente, coração e consciência.
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ilusões, das fantasias e possa enxergar o que é real,
divino e sagrado na sua vida interna, o que é eterno.
Mas é preciso apressar os passos, é preciso que
cada um empreenda esse trabalho interno com uma
maior consciência, com mais força e determinação,
porque a hora urge. É importante cada um se apressar em fertilizar o seu próprio jardim interno, trabalhar arduamente para isto, de modo que possa verse tal como é, com sua essência sagrada e divina,
com sua força própria, sua beleza interna, para recuperar a consciência de seu ser e trabalhar como instrumento da Luz e da Ação Crística.
Podeis desmistificar as vossas ilusões e fantasias, encarar a responsabilidade desta existência, e trabalhar onde quer que estejais para que haja uma nova
ação no mundo, não de guerra mas de paz. A paz
não é uma ilusão e está ao alcance de todas as almas
desta humanidade, desde que haja uma ação
direcionada para isso. Não podeis ser impassíveis
diante da dor da humanidade, nem vos deixar arrastar pela turbulência do mundo; tendes de pensar que
a vida desta humanidade é a mesma na qual estais
inseridos e refletir a respeito da oportunidade que
estais tendo de vos encontrar em uma parte do mundo3 onde não há guerra e é possível trabalhar para
unir forças superiores para que a guerra não se espalhe em outras partes da Terra. Estais em uma área
geográfica onde ainda é possível fazer crescer novas sementes, novas flores, novas forças internas e
externas que possam deter as forças destruidoras,
de uma forma que a vossa mente ainda não alcança
mas a vossa alma e o vosso espírito sim.
Todo o conhecimento humano ainda é muito pequeno para dar conta de uma realidade tão vasta,
que é a evolução da vida. Tendes de pensar nos tesouros espirituais, nas sabedorias que se encontram
na vossa alma e que precisam ser resgatadas na vossa consciência e na personalidade para que a vida
desta humanidade tenha um outro direcionamento e
possa assumir uma outra diretriz.
As forças religiosas, políticas, materiais, das quais
estamos falando hoje4, foram criadas energeticamente pela ação humana; não nasceram do nada, não
caíram do céu.
Tudo o que há no mundo hoje é uma produção
do próprio ser humano; um produto de suas idéias,
pensamentos, emoções e ações. As forças destruidoras, devastadoras e aniquiladoras estão diminuindo as possibilidades de evolução de milhões de almas e espíritos. A vida dentro de vós está reclamando que as forças ativas, criativas e dinâmicas também venham à tona, para que cada ser humano possa dizer, sim à vida e não à destruição, possa dizer
3
4

Brasil.
13/10/2001.
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tisfação material maior também é a sensação de vazio interior. Esse grande vazio interno existe em razão da falta de uma unidade com a alma, com o espírito, com o caminho real que conduz à essência
divina. Esta unidade é o alimento da vida que leva à
comunhão com todas as coisas e ao sentimento de
pertencer a uma família espiritual, uma família de
almas e espíritos. Muitos estão buscando remédios
milagrosos para curar suas dores internas e os seus
vazios; estão buscando ilusões e fantasias para tentar encobrir esse imenso vazio interior. Mais cedo
ou mais tarde, esses terão suas máscaras derrubadas, buscarão aquilo que é necessário para a verdadeira expansão da vida e da evolução e seguirão o
mesmo Caminho.
No momento é essencial um trabalho interno sério e consciente para remover dentro de vós as ervas
daninhas, as raízes podres, remover os entulhos, as
pedras, a fim de que possais começar a trabalhar
vosso jardim interior ou a vossa terra interior.
A mente está dividida entre o que é negativo e o
que é positivo, entre o que é bom e mau, entre o que é
certo e errado. Isto conduz o ser humano a caminhar
para os extremos da vida e a não valorizar seus aspectos produtivos e saudáveis. E assim, as doenças
crescem, pois as formas extremistas de pensar e de
ver a vida fazem com que a terra interior fique desvitalizada, desnutrida, doente, onde nada consegue crescer nem brotar. pois a vida se torna estéril. Hoje é esta
a realidade de muitos que não conseguem produzir
mais nada em sua vida profissional, emocional e intelectual; tudo lhes parece estéril porque não possuem fé na vida, na evolução. Esses confundem a fé
com dogmas, acham que não devem ter fé porque
não compreendem seu verdadeiro significado.
A fé é uma ação energética da vida, é o que leva
uma semente brotar em direção ao Sol, em comunhão com as forças da terra para se enraizar e seguir
sua evolução.
A fé é inerente à alma, ao espírito, é uma força
expansiva e evolutiva que as religiões transmitiram
de modo distorcido
Portanto, a visão extremista do ser humano o levou a ver a vida como um beco sem saída, e não
como um caminho infinito. Cada ser humano é responsável pela destruição ou reconstrução de seu caminho, pois é quem pode conduzir os próprios passos, cuidar do seu jardim interno e, através desta
ação, se unificar com todas as forças da vida e de
todos os reinos da natureza.
Há muitas forças de nível superior que estão impulsionando as almas à uma urgência de resgatar a
vida real, a verdade interna, a consciência, a natureza interna e sua essência. A Força Crística está retirando os véus da ilusão que encobrem a mente e a
consciência para que o ser humano se desnude das
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fortalecendo na mente, na consciência e nos sentimentos uma nova direção, para que todos possam
retornar os seus caminhos verdadeiros, o caminho
que reside no espírito e na alma.
Deste modo, deveis pensar em vós mesmos como
uma célula deste grande ser planetário. A vida planetária está sendo impulsionada a se transformar, para
se renovar e se elevar a uma oitava acima, e como
células deste grande ser planetário estais sendo chocoalhados por essas forças revolucionárias. Daí, os
vossos valores e conceitos, vossas convicções, vossas bases e estruturas estão em questionamento.
Tendes de responder a esta revolução interna, ou
então, esse corpo planetário vos expulsa, como também a todas suas outras células que não estão de
acordo com os seus níveis vibratórios e evolutivos.
Como já disse, corpo planetário é um ser vivo
que se compõe de todas as células vivas que estão
em unidade com a sua vibração, com suas tônicas e
freqüências; assim como o vosso corpo físico, que
continua evoluindo em unidade com todas suas células que respondem à sua força de vida e de evolução, e que elimina as células que não mais respondem à mesma.
Precisais pensar no planeta como um grande corpo energético que vos sustenta e que depende de
vós para crescer e evoluir. Deveis prestar atenção na
vida que também está sendo gestada no vosso ser,
nas forças que estão despontando no vosso ser, para
que tenhais a condição de vos deixar guiar por elas,
naturalmente, sem pensar no passado, mas vos permitindo ser direcionados por elas hoje, uma vez que
vos conduzem à busca de uma nova ação interna e
vos religam às vossas verdadeiras origens sagradas
e divinas.
Tendes de prestar atenção em tudo o que se está
movimentando dentro de vós, nos vossos sentimentos, nos vossos corações e consciências e ser fiéis a
estas forças internas, de modo que, possais acompanhar os ritmos da Nova Vida que está emergindo
no vosso ser e sejais células vivas e conscientes, alimentadas pelas Forças de Deus-Mãe, de Deus-Pai e
pelas Forças Crísticas.
Quanto mais lutardes contra esta ação interna
maior será o vosso sofrimento, pois isto significa
dizer não à vida e impedir a expressão natural das
vossas necessidades internas, da linguagem da vossa natureza interna e a expansão da Força Crística
em vós, como também, da unidade com todas as almas e espíritos ligados a vós por laços de profundo
amor. Esta ação é pulsante e tem uma linguagem
própria, constitui a vossa força interna presente e
constante que vos conduzirá daqui em diante no caminho evolutivo individual e coletivo. Ela está, pouco a pouco, se tornando consciente. Quanto mais
consciente for, maior será a vossa realização interna
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sim à paz, ao amor, à fraternidade, à união, à igualdade, à justiça, ao Amor Crístico, de modo que estas forças energéticas tão importantes despontem nos
corações, mentes e consciências de todos.
A humanidade está em um momento muito crucial, delicado, em que cabe a cada um decidir a sua
própria evolução, o seu próprio caminho. As forças
criadoras da vida estão produzindo as condições para
que todos tomem as suas decisões internas!
Como já dissemos, a Terra é um ser planetário
que está dentro de um sistema solar que, por sua
vez, está dentro de uma galáxia; então, todas as forças da vida estão confluindo para que esta ação dentro do ser humano, dentro de cada alma e espírito,
possa se expandir e vir à Luz. A decisão é de cada
um, mas a experiência interna para quem está nesta
jornada da Luz é muito gratificante, pois não há experiência maior do que a comunhão com a Luz, com
a vida de todas as coisas, com a natureza e com outras almas e espíritos. Esta experiência interna é que
elucida sobre o significado da vida e da evolução e
sobre o que cada ser humano representa no Caminho da Luz.
Esta experiência é a única capaz de vos conduzir
a uma ação real em favor da humanidade e deste
sistema planetário. Isto é algo que ninguém pode
vos ensinar; os vossos irmãos e companheiros espirituais, os vossos Mestres e Mestras e o próprio Cristo
podem apenas vos dar elementos para que tenhais
melhores condições para uma comunhão interna com
a vida real que está dentro de vós, mas essa experiência interna só vós podeis buscar!
Estais em um momento da evolução em que as
energias da Terra estão em grande efervescência. A
Terra é um ser vivo que está em uma grande revolução, e nas suas entranhas uma nova vida está sendo
gestada. Esta nova vida está sendo alimentada por
Novas Forças Cósmicas e Solares, tal como um feto
é nutrido em sua gestação, a fim de que a vida planetária seja renovada. Isto está repercutindo dentro
de cada ser humano, que representa uma célula do
ser planetário, e dará origem a uma Nova Terra. Um
Novo Ser Planetário está nascendo e essas forças
revolucionárias também estão pulsando dentro de
vós, como uma Nova Vida que quer despontar, vir à
tona e se expressar. Tal como a Terra estais em uma
grande transformação interna para que a vida da alma
e do espírito se manifeste nos níveis do sentimento,
da consciência e da mente, a fim de que possais ser
o que sois em essência. Assim, as almas estão dinamizando a Força Criadora de Deus-Mãe, que também é Trina, repercutindo a necessidade de Criar
uma Nova Consciência, um Novo Sentimento, uma
Nova Vida Interna.
Esta força restauradora da vida, que se origina na
ação de Deus-Mãe, é nutridora, alimentadora e está
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no mundo, na vida, em unidade com os vossos irmãos, com tudo e com todas as coisas.
É esta realização que conta, a vossa realização
interna, que é a vossa verdadeira realização; tudo o
mais é rotulo, é conceito, é dogma. Quanto mais a
buscardes, e quanto mais lutardes para conquistá-la,
mais vos certificareis desta força interna e mais facilmente sereis direcionados a vos unificar ao Grande
Exército de Almas, que hoje trabalha em unidade
com as Forças Crísticas para semear no mundo uma
Nova Ação.
Esta é a ação de todos os discípulos conscientes,
que sabem exatamente o que estão fazendo e que
acreditam no futuro desta humanidade. Estes sabem
quais sãos os caminhos que estão diante da vida de
todos os seres humanos, quais são os horizontes que
podem ser alcançados e, por isso, lutam para que
estas condições sejam ampliadas no mundo.
Não existem milagres, como já disse. A vida é
uma ação conjunta onde todos participam. Se hoje
uma grande maioria participa da destruição da vida
a tendência é que essa força destrutiva se alastre;
contudo, é preciso pensar que a vida é a Vida da
Criação. Um exemplo bastante simples disto é a vida
do vosso corpo físico, que demonstra o quanto as
vossas células se multiplicam e lutam pela preservação da vida, mesmo durante uma doença – esta é
a vida da Criação!
As forças da criação são inerentes à evolução, mas
se não prestardes atenção nisto podereis bloqueá-las,
impedindo assim que a vossa vida interna esteja em
equilíbrio e harmonia. Ao agir de forma contrária à
evolução, vos tornais envelhecidos, doentes, ou seja,
empobrecidos energeticamente.
Como já foi dito, esta civilização cometeu muitos erros e a vossa personalidade foi construída dentro de noções muito regidas e extremistas, em razão
da ignorância, da ilusão e da inconsciência dos sis-
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Que a Luz do Cristo Cósmico esteja convosco!
Vamos refletir um pouco a respeito da verdade
que reside na alma e no espírito!
Já tivemos a oportunidade de falar sobre a energia da verdade, mas vamos refletir juntos. Que cada
um se sintonize com a sua alma, com o seu coração,
para assimilar estas energias, essa sabedoria.
A verdade é uma construção feita em conjunto
pelo espírito e pela alma. A verdade é o resultado da
doação do espírito à alma e da expansão que a alma
faz desta doação as suas personalidades em cada
existência. É um como um pilar forte que se formou
nas primeiras peregrinações do espírito, na busca de
sua experiência, onde constatou em si a Força do
Criador e teve a necessidade de criar a alma para
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temas humanos. Não deveis vos culpar nem culpar
os outros ou as antigas gerações, mas começar a
pensar que estais encarnados com uma responsabilidade nas mãos em relação à vossa evolução e à
evolução da vida de todos os seres deste sistema planetário, e que é a vossa ação interna que vos conduzirá a uma consciência gradual da realidade da vida
evolutiva. Portanto, a vossa ação interna precisa crescer, se enraizar na alma e no espírito, produzir uma
Nova Ação no mundo, de acordo com o que podeis
realizar, em qualquer lugar e em qualquer atividade.
A vossa essência sagrada e divina precisa ser a norteadora dos vossos passos e decisões, das vossas
palavras e pensamentos. Deste modo, estais em um
processo decisivo: ou mergulhais nesta força viva
do vosso ser para cuidardes da vida que está dentro
de vós ou sofrereis também a dor da destruição.
Esta consciência é inerente a cada ser humano, e
não precisais temer pois quanto mais a vossa vida
interna se expandir mais alegria tereis em viver e
maior será a expansão do amor, da compreensão e
da paz dentro de vós. Ninguém pode fazer algo para
que esta força se expanda e se multiplique, vós é
que tendes de cuidar disto. A ação de cuidar desta
força interna vos levará a cuidar também do planeta, ou seja, cuidar da Terra como ser, uma vez que
sois células deste grande corpo energético. Se vos
tornardes cada vez mais saudáveis, mais fortes energicamente, estareis dando chance para que a vida
deste ser planetário também se torne mais saudável.
Que cada um possa refazer o seu próprio jardim
interno, a partir dos elementos vivos que estão na
alma e no espírito; cuidando de sua riqueza natural,
dos seus elementos divinos, para que a vossa natureza divina vos dê a consciência de quem sois, de
onde viestes e do Caminho da Luz.
Que a nossa Luz permaneça convosco!

A SÍNTESE

Página 9

Canalização de Lourdes Rosa

penetrar no universo mais amplo da experiência e
revelar a verdadeira face da Criação.
Assim, a verdade é esta construção, e todos os
seus tijolos ou as suas pedras, nasceram da revelação no espírito e na alma da Força da Tríade Criadora, que sustenta a vida de todas as coisas. A verdade
é uma força que está sempre buscando ser revelada
dentro de cada um; é uma força que não consegue
ficar escondida por muito tempo, por isto, o ser humano procura ocultá-la porque sabe que ela revela
aquilo que ele é em essência, a realidade do seu ser
e a sua natureza divina.
A ansiedade e o medo em relação à verdade se
devem à divisão que há entre a personalidade e a
alma, porque parte desta verdade reside também na
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o que é uma contradição. Ou seja, quando sua mente está relaxada ele não percebe, mas quando precisa relaxar busca formas limitadoras, porque tem a
necessidade de enquadrar a sua ação de algum modo,
para ter certo controle, e aí a sua mente não relaxa.
Assim, a personalidade fica em uma grande luta infrutífera; é um luta no vazio porque todos os enquadramentos são ilusões, são fantasias.
O ser humano quer conceituar a sua entrega, a
sua paz interior, o seu relaxamento, mas, há momentos em que se permite estar completamente solto,
em contato consigo, com seus sentimentos, com a
natureza, e nestes momentos ele acha que não está
fazendo nada. É assim que ele pensa.
Ele inverte as coisas: nos momentos em que se
solta e se encontra ligado a si mesmo, aberto à vida,
às pessoas ao seu redor, não através da sua mente
racional mas dos seus sentidos, da sua sensibilidade
e dos seus sentimentos mais puros, ele não valoriza.
E quando precisa estar ligado e aberto à vida ele se
enquadra e se bloqueia porque confunde este estado
interno com compromisso externo.
Isto demonstra o quanto a mente e os pensamentos estão mal direcionados, pois a mente não alcança
sozinha os objetivos espirituais, mas sim, quando está
em sintonia com o coração e com os sentimentos verdadeiros. São os sentimentos que sintonizam os objetivos espirituais da vida. A mente sempre coloca imposições, e a primeira imposição da mente é que o
coração não sinta, porque ela quer controlar. Enquanto
a mente está no controle – é proibido sentir, é proibido se soltar, é proibido afrouxar as rédeas, os grilhões
e as correntes. Esta contradição vem trazendo a muitos um grande sofrimento interno.
É preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares.
A vossa mente tem um caminho de libertação e
de expansão que é através de sua ligação com os
vossos sentimentos, com o coração. A mente pode
alcançar outros planos e dimensões, mas a partir do
coração, do sentimento verdadeiro.
Os planos e dimensões superiores não são campos energéticos em que a mente tem de subir, como
se fossem degraus. Quando a mente está em unidade com a força da vida que pulsa em todo o ser, no
coração, no santuário cardíaco, na alma, é que ela
alcança outros níveis de consciência. Portanto, trata-se de uma volta para dentro e não de uma subida
em que a mente tem de se esforçar para chegar a
algum lugar. A mente não precisa subir a lugar algum, mas sim, se concentrar no seu centro de ação
que é a sua alma, que é o seu coração.
Deste modo, não se trata de um caminho para
fora, que é cansativo e que leva ao desgaste, ao esforço, mas sim, de um caminho para dentro.
O caminho para dentro é natural e leva o ser hu-
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personalidade, uma vez que a alma procura se expressar nela, que é a outra face do espelho.
Mas, que espelho é esse?
O mesmo espelho que reflete a Luz do espírito;
parte dele se encontra na alma e a outra parte se encontra na personalidade.
Então, a verdade nasce da Força Trina que reside
no espírito e na alma. A verdade sempre revelará a
força da inteligência criativa, da vontade criadora e
da sabedoria criadora; são três elementos que constituem a base da verdade que reside na alma e no
espírito.
A verdade é uma força que se movimenta na vossa consciência, nos vossos sentimentos, na vossa
mente, nas vossas tônicas e nas vossas ações naturais de expressão, porque não consegue ficar aprisionada e acorrentada.
Portanto, a verdade cria vias de manifestação na
forma, através das tônicas que estão na alma e na
personalidade, através das linhas de ação nas quais
cada ser humano se expressa de forma natural, ou
naquilo que é natural em seu ser. A verdade procura
se expandir através destas vias porque são naturais.
Porém, o ser humano hoje é antinatural, e por
causa disto, muitas vezes, a verdade se revela de uma
forma que se torna difícil para a consciência apreender. E quando está na sua ação mais simples, no
seu momento mais natural, ele entra em contato com
esta verdade, mas não tem consciência disto. Para
ele, estes momentos são banais, não significam nada,
porque a sua mente aprendeu a se tornar muito elaborada nos pensamentos, nas conceituações a respeito do que é certo e errado.
Naqueles momentos em que o ser humano é mais
natural, é mais simples, é mais puro, a sua verdade
se revela, mas ele não acredita porque acha que é
um momento sem importância e que não conta. E é
por esta razão que, quando está se desenvolvendo
no Caminho Espiritual, precisa aprender a olhar para
si e a se observar nestes momentos em que é natural, uma vez que a vida da personalidade é cheia de
pressões contínuas, de muitas exigências, manipulações e competições.
A personalidade está sempre se sentindo encurralada, forçada a ações e constrangida, mas ela não
é isto. Ela se submete a estas ações em razão da natureza da realidade material, das circunstâncias e do
contexto em que cresceu. Mas, há momentos em que
há afrouxamentos na personalidade, em que as pressões cedem, onde a sensação de estar sendo coagida
diminui. É quando o ser humano consegue respirar
e se soltar, se sentir longe das pressões e das forças
que o levam a estar sempre em ansiedade e medo.
Por outro lado, quando empreende um caminho
espiritual, sua mente tenta forçar uma situação para
relaxar, para refletir e para se sintonizar com a vida,
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das forças que se movimentam na alma e no espírito, e que estão sempre em expansão. A verdade é
leve e sempre renovada. Ela movimenta a vida e dinamiza as células, as forças e as polaridades internas no ser humano e em todas as coisas; ela dinamiza a verdadeira face de cada ser para se revelar no
seu coração, na sua consciência e na sua mente.
Então, a vida espiritual dentro do ser humano está
sempre se movimentando, ele pode não estar consciente disto, porque a verdade se expande em vários
níveis. Mesmo assim, ela está sempre se manifestando, consolidando as certezas e as verdadeiras
ações. Ela está presente nas decisões mais importantes da vida. Podeis prestar a atenção nisto. Nos
momentos decisivos da vossa vida a força desta verdade está sempre presente, manifestando-se através
da vossa alma e do espírito. E em todas as decisões
na vossa vida tivestes a oportunidade de escolher e
de decidir de acordo com os princípios que estão na
alma e no espírito. E isto ninguém pode negar, porque a força da verdade interna nas grandes decisões
da vida é muito intensa; é elaborada nos momentos
anteriores à decisão e é muito forte nos momentos
culminantes. A presença da verdade faz com que as
decisões se tornem marcantes, porque envolve todo
o vosso ser. Naquele momento decisivo, uma pessoa pode dar um passo que leve adiante a sua evolução e acrescente novos elementos à sua vida ou pode
tomar uma decisão que a conduza ao retrocesso.
As forças da alma e do espírito são muito intensas,
por isso, esses momentos são marcantes, jamais são
esquecidos. O mesmo se dá em relação aos vossos
posicionamentos internos na vida, um sim ou um não,
naqueles momentos em que isto pode mudar todo o
trajeto da vossa alma. Podeis refletir sobre isto. Em
todos os momentos em que tivestes que vos posicionar internamente, a força da verdade esteve vibrando
intensamente. Naquele instante, mais um tijolo poderia compor a construção da vossa obra interna, dependendo do posicionamento interno assumido.
A verdade que se encontra na vossa alma e no vosso
espírito é uma força que precisa ser reconhecida.
É importante pensardes no conceito que a vossa
personalidade tem sobre a verdade. Se esse conceito
tem o peso de uma revelação não muito agradável,
ela continuará se mantendo na retaguarda nos momentos em que tiver de se posicionar perante a alma.
O ritmo no caminho espiritual é interno, e não
externo, precisais estar atentos a isto. A essência da
vossa busca está na sintonia com a vossa natureza
interna, com os vossos meios naturais de vos unificar com a vida da alma e do espírito.
Pelo fato das religiões terem imposto tantos padrões, a personalidade fragmenta tudo, então, ela
quer cronometrar o seu encontro com a alma e
enquadrá-lo, mas este encontro precisa ser natural,
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mano a estar à vontade. Por isso, a busca espiritual
está centrada no sentir, é direcionada pelo sentimento. E é o sentimento verdadeiro que leva cada um a
crescer na sua busca espiritual.
Resumindo: o caminho espiritual é um mergulho
para dentro. E para isto é necessário, em primeiro
lugar, que a busca seja verdadeira, porque só esta
sintoniza a força da verdade que está na alma e no
espírito. Em segundo lugar é preciso que haja um
desapego dos compromissos e dos pensamentos, ou
seja, é preciso estar solto como uma criança que se
permite ocupar o espaço à sua volta, sem censura e
sem medo. Esta é uma ação natural que só se realiza
quando há uma disponibilidade interna para isto.
Precisais registrar esses momentos que, provavelmente, já aconteceram muitas vezes na vossa vida,
quando vos sentistes autênticos, naturais e verdadeiros, para que esta ação de vos sintonizar à vossa
verdade, seja feita pelo caminho mais curto, e não
pelo caminho mais difícil.
Para a vossa personalidade a verdade tem um cunho muito diferente; ela tem um peso muito grande
como, por exemplo, a revelação do que é errado, das
culpas, das responsabilidades, os desacertos, daquilo
que não deu certo, dos enganos, etc. Então, para a
personalidade a verdade não é algo confortável.
Em razão disto, o ser humano sempre se assusta
quando é chamado à verdade, porque a educação
lhe impôs uma noção da verdade como um impacto
assustador, como um castigo, uma punição, quanto
ao fato se revelar e se manifestar. E quando se fala
do jogo da verdade, da prova da verdade ou do momento da verdade, a personalidade não se sente à
vontade. É preciso prestar atenção a esta noção errônea da verdade porque gera um grande obstáculo
no caminho em direção ao vosso ser real, à vossa
alma e espírito. A vossa personalidade está sempre
à espera que a verdade vos atropele, vos massacre, e
isso não é real.
A verdade que está dentro de vós é libertadora e
transformadora, é aquela que revela a vossa natureza
real e o que sois em essência; é aquela que vos dá
forças para que tenhais a possibilidade de expressar a
vossa natureza interna, sem medos e sem ansiedades.
É grande a diferença entre a verdade que a personalidade concebe, porque aprendeu assim, e a verdade que está na vossa alma e no vosso espírito.
A verdade é uma construção energética tão forte
que está sempre movimentando os vossos sentimentos para uma expansão, para o avanço e a continuidade da vida. A verdade está sempre vos impulsionando para adiante e para dentro, cada vez mais profundamente, de modo que todas as distorções da personalidade, seus medos e ansiedades, suas energias densas e pesadas sejam transformadas e diluídas.
Esta verdade é leve, é pura, porque é o resultado
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verso infinito; portanto, nunca atingireis a verdade
total, mas sim, parcelas cada vez maiores da verdade.
Esta verdade, resgatada e reconhecida, é que fortalece o vosso ser, a vossa consciência, o vosso caminho, a vossa ação e o vosso trabalho espiritual.
Ela vos coloca em unidade com a vida de todos os
seres e com todas as coisas; vos dá a verdadeira compreensão do vosso universo interno; de modo que
tenhais respeito para com a vida que está no vosso
ser, assim como também para com a vida de todos
os seres e todas as coisas vivas.
Este processo interno é uma experiência real e
não pode ser forjado ou rotulado. Na medida em que
o ser humano rotula, ele estreita esse caminho, e
quanto mais estreito mais difícil ele é!
E que estreitamento é esse?
É o estreitamento em que a mente tenta apreender tudo, mas o coração fica fora da ação!
Nesse estreitamento o coração sofre porque não
consegue passar por esse caminho, não consegue se
expandir, fica trancado, fechado!
Espero que tudo isto tenha ficado claro, porque
esta compreensão é essencial para a vivência de todas as energias que estão na vossa alma e no vosso
espírito.
A comunhão com as energias crísticas depende
da naturalidade para recebê-Las e senti-Las no coração e na alma, de modo que a experiência seja
genuína e natural.
E em razão da idéia do Juízo Final pregada pelas
religiões, a personalidade tem medo da aproximação com as energias crísticas. Trata-se de um medo
de ser julgada e punida, o que é uma grande fantasia! O Senhor Cristo-Maitreya não julga a humanidade, nem almas, nem espíritos, Ele está trazendo o
alimento que todas as almas e espíritos precisam.
Ele conquistou energias para expandir a Força da
Verdade em todas as almas e espíritos, a fim de que
todos se tornem livres!
Somente a vossa experiência interna pode desmistificar e diluir estas fantasias. É preciso que tenhais a experiência interna genuína para aprenderdes a comungar com estas Forças Amorosas. Precisais estar disponíveis internamente para recebê-Las.
Depois, agirão por si mesmas porque sois um universo dinâmico e rico; elas se movimentarão nos
vossos santuários, no vosso coração, na vossa consciência e na vossa mente vos despertando para uma
Nova Vida que está nascendo dentro de vós. Esta
Nova Vida revelará a verdade da alma e do espírito.
Muitos hoje falam sobre o que está escrito: “Pedi,
e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-sevos-á.”6 Esta ação é simples mas o ser humano a
torna complicada. Se o Cristo bate à porta dos San-

5
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Aula canalizada na Escola da Síntese, no Núcleo de São Paulo.
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deve fluir naturalmente.
A vida da alma e do espírito está presente em vós
em todos os instantes, independentemente se a sintonizais ou não. As instituições humanas tentaram
moldar o ser humano para que ele dividisse a vida
entre: vida material e vida espiritual. Daí, ele começou a fragmentar tudo e determinou 99% para sua
vida material e 1% para sua vida espiritual. E o pior
é que nesse 1% ele escolhe o período de 60 minutos
para se dedicar à sua alma e quer que nesse momento tudo aconteça: quer ver e sentir todo o seu universo interno, contatar, receber, comungar, ou seja,
ele quer tudo em um curto período.
Não é este o posicionamento do verdadeiro buscador; quem busca está sempre atento, aqui, lá fora5,
no ônibus, no metrô, no carro, em casa, no trabalho,
de dia e de noite, porque sua busca é algo independente dos modelos da personalidade e dos padrões
que lhe foram impostos. A sua busca é diária e em
todas as horas; apenas há momentos em que esta
sintonia é maior porque há mais disponibilidade para
uma comunhão interna, e é esta que fortalece e expande a verdadeira busca.
A comunhão interna não se dá por uma imposição de força à personalidade, mas sim, pela consciência da busca e do que se busca.
A vida de um discípulo é uma contínua transformação porque esta comunhão interna o alimenta o
leva a se aprofundar mais e a buscar outras transformações em sua personalidade, de modo que ela se
centralize nas forças criativas que estão na alma e no
espírito. Quando se une energeticamente a este centro do seu Ser, sua mente e seu coração se alinham a
uma unidade crescente, através da qual sua consciência se expande e se eleva a oitavas superiores.
A alma não tem a expectativa de conquistar tudo
ao mesmo tempo; sua expectativa é de continuidade:
hoje, amanhã, depois e depois... A alma tem um ritmo próprio e natural, cada passo dado é definitivo e
consciente. Quanto maior a consciência do Caminho
mais rápido se anda e mais ampla é a experiência interna. Cada etapa desta experiência revela parte da
verdade que reside na alma e no espírito.
A verdade está pulsando dentro de vós, está se
movimentando e se alinhando com a vossa personalidade, gradualmente, de acordo com as vossas tônicas de ação, com as vossas necessidades internas
e com a vossa busca. Esta construção interna é a
edificação de um campo de forças energéticas que
se amplia à medida que a consciência desta verdade
interna cresce dentro de vós.
Como já disse, a verdade revela a força da inteligência ativa, da vontade e da sabedoria criadoras que
residem no espírito e da alma. A verdade é um uni-
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da alma e do espírito?
O Senhor Cristo-Maitreya está trazendo a toda
humanidade um alimento vivo!
Como estais vos posicionando diante disto?
Estais abertos para recebê-Lo, vos alimentar e
digerir esse alimento, ou estais vos deixando dominar pelas noções erradas da personalidade e que sempre se fecha em suas defesas?
As energias divinas jamais violentam o ritmo de
cada um; elas acompanham o ritmo interno, as tônicas e a vossa natureza interna. O mesmo se dá em
relação à natureza de uma flor, ou seja, uma rosa,
uma margarida e um crisântemo que absorvem os
raios do Sol nos seus ritmos próprios. As energias
que a rosa recebe não são iguais às que a margarida
ou o crisântemo recebem. Cada flor tem características próprias para absorver esta força do Sol. As
energias crísticas atuam do mesmo modo em relação às almas. Elas constituem o Sol que alimenta e
fortalece as almas desta humanidade, para que possam, mais dinamicamente, se unificarem a seus espíritos e revelarem a verdade, de modo que esta também se revele na personalidade.
Quanto mais assimilardes internamente as energias crísticas mais alegria sentireis em viver e mais
buscareis a expansão do vosso amor divino.
Somente vós podeis cuidar da Força Amorosa
Crística que está dentro de vós. O cuidado com esta
força interna é também um cuidado com a Terra
como ser, porque se vos tornardes células saudáveis,
energeticamente, estareis dando chance de que a vida
da Terra também se torne mais saudável.
Que cada um possa refazer o seu próprio jardim
interno, a partir dos elementos vivos que estão na
alma e no espírito; possa cuidar de suas riquezas
naturais, dos seus elementos divinos para que a vossa natureza divina vos dê a consciência de quem sois,
de onde viestes e da verdade que se encontra na vossa
alma e no vosso espírito.
Que a nossa Luz esteja sempre convosco!

SENHOR CRISTO-MAITREYA
Que a Paz, o Amor e a Sabedoria, prevaleçam
nas mentes e nos corações humanos, que cegos pela
vida material perderam a consciência de que vieram
da Luz e de que à Luz retornarão, pois são Filhos do
Criador!
A Terra está sendo banhada por energias libertadoras e tudo aquilo que limita a ação da expansão
da mente, da consciência, do amor e da sabedoria se
revelará e suas mascaras cairão, mesmo que se refugiem sob a forma de uma religião ou de um mito.
Os habitantes deste planeta permanecem insensíveis aos acontecimentos, aos seus semelhantes e
à Mãe Natureza, que gerou e doou os elementos
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tuários Internos e a personalidade tem esta noção de
que o Cristo vem para julgar e condenar, então, ela
não deixa que as energias crísticas entrem, não se
permite a experiência de senti-Las, não se entrega.
Assim, é preciso que o ser humano reconheça que
estas Forças Crísticas fazem parte de sua Criação
Divina, que se encontram em ação em sua alma e
em seu espírito e que precisam ser vivenciadas e libertadas no sentimento e na consciência. A personalidade faz grandes barulhos internos e precisa
aprender a buscar o seu silêncio natural para um
encontro real com a alma, com o espírito e com as
Forças Crísticas Criadoras.
A vivência interna com as Forças Crísticas é uma
experiência amorosa. Mas, toda experiência amorosa é natural e desperta o que é verdadeiro, o que é
real, dentro de cada um. Na experiência amorosa a
entrega é natural porque nela há uma união real entre almas ou espíritos.
A personalidade se baseia nas construções teóricas a respeito do amor e que sempre foram divisoras, em que a mente está em um lado e o coração
está no outro; a alma está em um lado e a personalidade está em outro; não há uma união real, e muito
menos uma entrega real.
As energias crísticas estão batendo à porta dos
Santuários Internos, do coração, da consciência. É
necessário um posicionamento para recebê-las. Não
são energias quaisquer, são energias amorosas, libertadoras e renovadoras. Precisais estar atentos a
isto. São energias de fraternidade, justiça, paz, harmonia, equilíbrio, igualdade e liberdade. Sem uma
condição interna para recebê-las, será muito difícil
diluir tudo o que é desamor, injustiça, angustiante e
sofrido dentro de vós. Elas expandem a consciência
a fim de que cada um possa ver, sentir, e tenha o
livro-arbítrio para transformar a sua própria vida.
Estas energias estão batendo à vossa porta. Mas,
qual é o vosso posicionamento interno?
Como estais posicionados em relação à verdade

Canalização de Henrique Rosa

que constituem os corpos físicos, seus atuais instrumentos.
É hora de todos se uniram na Luz, no Amor, na
Sabedoria, viverem como almas e como Filhos da
Luz, porque todos o são, e respeitarem a vida deste
planeta que tem permitido que todos cheguem ao
seu Criador.
Muitos continuam esperando as coisas acontecerem, para depois se lamentarem e perguntarem – por
que isto aconteceu?
Há uma eternidade dentro de cada ser para ser
vivenciada, há uma Luz que precisa ser despertada,
há um templo para ser erguido e limpo; cada ser
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Iluminando, fortalecendo a Luz onde ela está sendo sugada, purificando, ensinando e uma renovando. Na ação com os vossos semelhantes tendes de
falar com Amor e Sabedoria, através da Luz da alma.
O tempo que permaneceis neste mundo é muito pequeno, tanto que muitos ao desencarnarem é que
percebem o quanto foi pequeno o tempo para fazerem tantas coisas e tomam a consciência de que não
fizeram nada ou quase nada.
Então, tendes de vos questionar!
O que um Filho da Luz faz? O que eu faria se os
que estão morrendo de fome fossem meus filhos?
O que eu faria se os que estão sendo atacados por
todos os tipos de violência fossem meu pai ou minha mãe?
O que eu faria pelos que estão dominados pelos
dogmas, de todos os tipos, pelo radicalismo e pelo
fundamentalismo, pela fé cega, se fossem meus irmãos de sangue?
Estas interrogações devem ser feitas nas vossas
reflexões, nas vossas meditações!
Se Deus está dentro de vós – como Deus age?
Onde está a verdade que é libertadora!
Nesta Escola8 já se falou tanto disto!
Mas é preciso passar das paredes desta Escola, é
preciso ensinar às pessoas os novos caminhos da
alma, os novos caminhos da mente e da consciência
– que não passam pelos sistemas religiosos, político
e econômicos.
Estes são os Novos Caminhos para o futuro que a
Nova Luz Crística está trazendo, assim como a Era
de Aquários está trazendo os Novos Caminhos da
Mente, porque a mente do ser humano se vai transformar e se renovar. A velha mente e a velha consciência estão morrendo para dar lugar a uma nova
mente e a uma nova consciência, porque a que velha mente e a velha consciência foram corrompidas
pelas religiões e por todos os tipos de vícios.
Esta Nova Luz Crística está trazendo uma grande renovação interna, como a passagem do estágio
de lagarta para o estágio seguinte, que é o de borboleta. Muitos ainda continuam como lagartas rastejando, outros têm medo de entrar em seu próprio
casulo, onde a sua metamorfose, a sua transformação, a sua mutação deve se processar.
Há uma mutação interna em processo em todas
as almas!
As idéias velhas não querem morrer, as mentes
velhas lutam para não se transformarem. Então, há
aí uma batalha sim!9 Há uma batalha entre os que
querem a renovação e a transformação, através da
união grupal, e os que não querem essa união, mas
sim, a perpetuação das idéias velhas, do fundamen-

7
Pecado original. O pecado de Adão e Eva, transmitido a todos os
seus descendentes, que nascem em estado de culpa, segundo a Igreja
Católica.
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humano com todos os seus veículos é o verdadeiro
Templo do Criador.
É hora de cada um se questionar:
O que fiz ao meu templo?
Como está meu templo interno?
E que sacerdote sou desse templo?
O que estou fazendo pelos meus semelhantes e
por seus templos?
Estou ajudando que outros se conscientizem de
que também são Filhos da Luz e que a Força do Criador está lá, esperando para ser libertada para despontar na sua maravilhosa Luz? Ou, estou simplesmente esperando que a morte chegue, que destruam
tudo para que quando for interrogado sobre o que
fiz, responda – não foi eu?
Desde o momento em que reencarna neste planeta e vive em um corpo físico, no qual todos os elementos que o compõem são doações da Mãe Terra,
todo ser humano passa a ser co-responsável pelo que
acontece ao planeta e a todos os seus irmãos.
Deste modo, ninguém pode continuar mudo, parado, esperando a salvação, que é um mito criado
pelas religiões e que nunca virá!
A libertação virá, e não a salvação, para todos
aqueles que, por suas próprias obras, a buscam com
o coração para si e para seus semelhantes.
É hora de vos autoquestionar: – o que estou fazendo pela Terra?
O vosso posicionamento interno precisa mudar.
Vossa mente está viciada, condicionada e mal orientada, como o Lanto disse. A mente precisa ser orientada para dentro, onde estão as Forças Criadoras,
a personalidade precisa ser orientada para a Luz que
reside no espírito e na alma.
Este é o momento para vos unirdes para espalhar
a Boa Nova: de que uma Nova Luz, que é Trina,
está chegando à Terra para todos os que abrirem seus
corações, suas mentes, suas almas, suas vidas, para
se purificarem, se transformarem e se renovarem,
de modo que pelas próprias Obras sejam livres e tenham a consciência plena que são Filhos da Luz, ou
como antigamente se dizia “Os Filhos do Sol”.
Fostes criados à imagem e semelhança de Deus, e
Deus é Luz, é Amor e sabedoria, Paz, liberdade, fraternidade, justiça, harmonia, equilíbrio e igualdade.
Na velha postura, todos agem como fossem “filhos das trevas”, eternos pecadores, prisioneiros ao
“pecado original”7, que a religião inventou, nunca
conseguindo pagar essa infinita dívida.
Na nova postura, todos reconhecem que são Filhos da Luz, Filhos do Sol, ou Filhos da Luz Dourada, e atuam como a Luz atua!
E como atua a Luz?

Na Escola da Sabedoria Universal da Síntese.
No plano físico.
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vocada, na medida que continua achando que possui um corpo que tem uma alma, e não uma alma
encarnada em um corpo que é temporário.
Hoje tendes esse corpo, amanhã tereis um outro
corpo em uma outra encarnação, portanto, o corpo
muda mas a alma não!
Precisais viver como almas e ajudar que outros
também se conscientizem disto, ou seja, que são almas e devem ter posturas de acordo com isto. A alma
é como o espírito, é eterna; o espírito foi feito pelo
Criador, a alma foi criada pelo espírito, por isso,
ambos são eternos, sagrados e divinos.
Se não assumirdes um posicionamento no mundo como almas, como é que podereis expandir a
Força Crística?
Se o foco principal que motiva a vossa existência
está na vossa personalidade e não na alma, mesmo
acreditando que tendes uma alma, não há possibilidades de que a Força Crística expanda os vossos
sentimentos e a vossa consciência, pois aí o foco
direcionador da vida está na matéria, nas emoções,
nos pensamentos comuns. A Força Crística está vindo para as almas e está fortalecendo-as. Aqueles que
já são direcionados por suas almas, que se conscientizaram de que são almas possuem posturas na vida
bem diferentes.
Há uma grande diferença entre viver como uma
alma dentro de um corpo e viver apenas como um
corpo que tem uma alma. Quando viveis apenas como
seres materiais, ou seja, com um corpo que possui
uma alma, isto significa que a alma está prisioneira
dentro de um corpo físico. E quando viveis como seres espirituais, como uma alma encarnada em um corpo, isto significa que a alma está liberta do corpo. No
primeiro caso, o corpo dirige a alma; no segundo, a
alma dirige o corpo. E essa mudança não acontece
em razão de uma simples intenção, e é outra ilusão!
Podeis ter a intenção de mudar e as vossas ações
continuarem sendo direcionadas pela personalidade
que julga, condena, engana e maltrata os outros.
Aqueles que vivem como almas, pensam, sentem
e agem como almas. É a alma que direciona sua vida,
seus passos, suas ações, em todos os aspectos.
Isto pode parecer complicado, mas não é. É uma
questão de postura interior e nesta Escola já demos
muitas técnicas que vêm facilitando o alcance deste
objetivo. Mas precisam ser praticadas, aplicadas e a
experiência deve ser transmitida aos outros para
ajudá-los e orientá-los também nesta mudança, nesta transformação.
É neste sentido que qualquer alma, e em qualquer parte da Terra, esteja encarnada ou desencarnada, está agindo neste momento evolutivo, ajudando o maior número possível de seres humanos a viverem como almas, transformando a mente, renovando o modo de viver, dando prioridade à evolu-
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talismo e do radicalismo.
Ficamos tristes porque o que está acontecendo e
o que ainda pode acontecer, é uma obra do homem!
Não do Criador!
Todos os espíritos e almas que estão no Caminho
da Luz, estão reconstruindo uma Nova Terra, estão
construindo uma Nova Obra para que surja uma
Nova Humanidade, uma Nova Raça, uma Nova Civilização.
Não podemos fazer nada nesta etapa final, pois o
que cada ser humano produziu ele mesmo terá de
colher, porque é uma produção exclusivamente dele!.
Novas Forças estão implantando novas bases para
a Nova Humanidade, que permanecerá centralizada
na alma, na consciência criativa, na mente superior.
Isto já é uma realidade. Continuareis vendo muitos
colherem a violência que semearam, sofrendo em
decorrência de suas ações negativas e, ao mesmo
tempo, vereis uma Nova Obra surgir no mundo, baseada nos valores do espírito e da alma e crescendo
cada vez mais.
Portanto, a hora é de decisão!
Desejais fazer parte da Nova Terra ou achais que
ainda deveis continuar na Velha Terra?
Quereis fazer parte da Nova Humanidade ou da
Velha Humanidade?
Almejais ser “Trabalhadores da Luz” que, juntos
com muitos outros, estão agindo a favor de uma Nova
Humanidade, uma Nova Terra, uma Nova Consciência, uma Nova Mente, ou ainda desejais ficar fixados nos habituais jogos dos egos, julgando os outros como culpados.
Culpar os outros não vos levará a avançar no caminho. Precisais ter a consciência de que ninguém é
culpado sozinho. Se alguém dispara uma pistola não
é culpado sozinho pois há quem fabricou a pistola e
que, geralmente, é uma empresa que se diz idônea;
seu comércio é a venda de pistolas para matar os
outros, e oficialmente estão autorizados pelas leis
humanas.
As bombas que mataram inocentes foram fabricadas por alguém e se alguém as fabricou é porque
a sociedade assim o permitiu. Mas, todos os seres
humanos são parte da sociedade também!
Aqui surge aquela velha lamentação da personalidade: mas quem sou eu para mudar o mundo?
Se duvidais que podeis mudar o mundo, se não
acreditais na transformação, na verdade e na potencialidade que a vossa alma possui, estais simplesmente
vos iludindo, considerando-vos eternos “coitadinhos”
e os mais injustiçados de todos os tempos.
O que acontece no mundo é uma sucessão de erros, de falhas, processos de ensinamentos errados,
posturas erradas e um grande egoísmo, às vezes,
mascarado com rótulos sociais. A postura da grande
maioria de seres humanos está completamente equi-
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rida, ajuda a expandir a essência da vida, está em comunhão com a natureza divina, colabora com a Mãe
Natureza na multiplicação das árvores e das flores,
que representam as Forças da Criação que residem
em todos os seres, em todas as almas e espíritos.
Está chegando o momento que precisais vos interrogar: O que realmente sou? Lagarta ou borboleta? Alma ou corpo, Filho da Luz ou das Trevas?
Não dá mais para esperar. O tempo corre. Muitos
ainda não se conscientizaram da Grandeza Divina
que está dentro deles mas estão buscando isto. Estão buscando uma compreensão maior da vida e da
evolução, procuram as técnicas apropriadas para que
suas almas sejam libertadas, andam em busca de uma
transmutação interna, dessa mutação de lagartas para
borboletas.
O ideal daqueles que trabalham na Luz é o de ver
todos na Luz!
Para todos aqueles que já se libertaram, o seu maior desejo é o de ajudar que todos sejam livres. Aqueles que já vivem como almas trabalham para que todos vivam como almas. Aqueles que já estão comungando com o Deus que está dentro deles, o que mais
querem é que os outros também comunguem com o
mesmo Deus dentro de si próprios. Esta é a postura
de um Filho da Luz na prática e no dia-a-a-dia.
Muitos estão esperando que eu venha em corpo
físico. Há muito tempo já cheguei em espírito e poucos me viram; estou chegando em alma e muitos estão me vendo e me sentindo. Estou chegando em energia para tocar os corações aprisionados dos seres humanos. E quando os toco e consigo destrancar seus
“portais” enferrujados, encontro corações empedernidos, cheios de muito sofrimento e muita dor. Esses
poderão descristalizar seus corações apenas se permitirem que grandes transformações internas removam os que eles mesmos criaram. Há mais corações
empedernidos do que podeis imaginar. Basta olhar o
vosso mundo e as posturas atuais das pessoas.
Aconteceu um desastre nos Estados Unidos10 e o
que o resto da humanidade fez? Ficou diante dos
televisores esperando que os Estados Unidos revidassem.
“Olho por olho, dente por dente”,11 é esta a via
que a grande maioria têm seguido até aos dias de
hoje. Esta foi uma infeliz frase, muito mal compreendida e que hoje traz à humanidade muita dor.
Só o Amor pode transformar a violência. Só o
Amor traz a Paz. Só a união grupal acabará com a
fome no mundo. É preciso espalhar pelo mundo a
consciência de que – a humanidade é só uma família – e que todos precisam se ajudar mutuamente. E
10
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ção espiritual.
Todos são seres espirituais dentro de corpos físicos.
Tendes de vos interrogar: Como seres espirituais, o que estou fazendo pela espiritualização da humanidade?
Tendes um compromisso com o vosso espírito e
a vossa alma. E a vossa alma tem a responsabilidade de compartilhar com a vossa personalidade as
suas conquistas e a sua sabedoria, mas para isto deveis estar disponíveis para receber e multiplicar suas
pérolas de sabedoria.
Tudo no universo é energia, até mesmo a matéria
mais densa. Uma pedra é energia condensada no estágio evolutivo de uma pedra, assim como uma flor,
um animal ou um ser humano.
Muitos ainda esperam por um salvador que os
venha tirar da confusão onde se meteram. Porém,
nenhum Avatar pregou a salvação, mas sim a libertação: “pela verdade sereis livres”.
E em todos os tempos, os Filhos da Luz, os Filhos do Sol ou os Filhos da Luz Dourada sempre
falaram da – verdade que liberta e da Luz que ilumina –, não um grupo seleto, mas a toda humanidade.
Hoje isto não é diferente. Aqueles que possuem uma
consciência de que são Filhos da Luz se comportam
como Filhos da Luz ajudando seus irmãos, seus semelhantes, a se conscientizarem também de que são
Filhos da Luz e que como tal devem viver.
Não é suficiente ler livros, mesmos aqueles que
são considerados sagrados, como também não basta
rezar e fazer apelos, embora isto tranqüilize as perturbadas consciências.
Se orações e apelos salvassem a humanidade, ela
já estaria salva; se levassem à paz, não haveria guerras; se pudessem acabar com a miséria não haveria
crianças morrendo de fome. Enquanto estamos aqui,
e neste momento, milhões de pessoas estão morrendo em razão da fome.
Podeis perguntar: mas o que devo fazer?
Em primeiro lugar, tendes de mudar a vós mesmos. Depois, deveis ajudar os outros a mudar para
que os outros ajudem outros, e assim sucessivamente. Se passardes a ter uma postura como almas, como
Filhos da Luz, e ajudardes outros a terem a mesma
postura, respeitando suas tarefas e missões, os caminhos que precisam trilhar, rapidamente esta – revolução da mente e da consciência – como estamos
chamando, começará a ser cada vez mais forte e chegará a todos os cantos da Terra; desfazendo as prisões onde as almas estão encerradas, libertando dos
“casulos”, as borboletas, o símbolo da Nova Humanidade.
O símbolo místico da Nova Humanidade é uma
linda borboleta, que se alimenta de pequenas partículas de pólen das flores. Ela é leve e suave, multicolo-

Ataque terrorista aos Estados Unidos em 11/09/2001.
“Contudo, se houver dano grave, então pagará vida por vida. Olho
por olho, dente por dente, pé por pé.” Bíblia, Êxodo 21:23,24.
11
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Atualmente há muitas pessoas que estudam, pesquisam e trilham os caminhos da espiritualidade, das
ciências esotéricas e do misticismo porque almejam
encontrar o verdadeiro Caminho da Luz e querem
segui-lo com consciência. Por outro lado, há também aqueles que se interessam em conhecer os mistérios ocultos e invisíveis apenas por certa curiosidade, o que é natural. No que diz respeito aos seres
que vivem em outros mundos dimensionais, outros
planetas e sistemas solares, muitos querem de imediato ver ou ter um contato pessoal e direto, achando que sua clarividência e seus canais espirituais se
abrirão a um toque ou palavra mágica, o que é pura
fantasia e que às vezes pode representar um preço
muito alto no processo evolutivo individual, porque
a falta de uma correta informação, de uma base de
conhecimentos esotéricos, leva a muita confusão e
a distorções que somente dificultam a compreensão
da verdadeira natureza dos processos espirituais.
Em todo mundo cresce o número de pessoas que
dizem ser canais espirituais, que recebem mensagens de vários tipos de seres, que acham ter “pode-

pertar da consciência fará a espécie humana concluir
que errou por suas próprias obras, e que o caos e destruição não são Obras do Criador e que nunca foram!
Enclausurado dentro de vós está o novo ser humano, que sempre esteve lá mas é ainda criança. Um
novo homem e uma nova mulher estão surgindo e
foram feitos pelo Criador. Ainda são crianças, e agora
estão chegando à etapa de se tornarem adolescentes, estão lutando para virem para fora e começarem
a direcionar a vida.
Essa crosta de clausura é um produto das religiões
e de tudo de ruim que a humanidade criou; isto está
acabando e vai desaparecer. Surgirá o novo homem e
a nova mulher em um novo corpo e este sim revelará
a semelhança com o Criador. É a esse estágio que
está chegando parte da humanidade, largando o corpo de lagarta para assumir o corpo de borboleta.
Porém, deveis tomar cuidado com as fantasias das
transformações instantâneas que muitas personalidades estão inventando para fugirem do trabalho da
autêntica transformação e da mutação, que é um processo que possui o seu tempo próprio e está em correspondência com a natureza divina e os ritmos e
ciclos da criação divina.
Obrigado pela vossa paciência. Esperamos que
todos nós tenhamos contribuído para o reencontro
com o vosso Cristo interno, com a vossa alma e com
o vosso espírito!
Que a Força Crística Cósmica vos fortaleça na
Unidade Amorosa com todos os seres e com todas
as coisas!
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que esta família habita a mesma casa que se chama
Terra, portanto, todos precisam cuidar desta casa pois
é a única que possuem.
A água não é propriedade de alguém ou de uma
nação; ela é a essência necessária à vida física. Pertence a toda humanidade e é um crime a polui-la em
nome do progresso industrial.
É preciso que uma nova consciência e a nova mente
surjam, e que a alma assuma suas ações reais, a fim
de que as coisas mudem, antes que seja tarde demais.
É a velha história: a humanidade sempre fez grandes mudanças depois das tragédias. O ser humano
está à espera de grandes tragédias para mudar, mas
esta jamais foi a postura dos Filhos da Luz, os Filhos da Verdade!
O Criador não fez este mundo para sofrerdes, mas
sim para amardes e serdes amados!
Não fez este mundo para viverdes em guerra, mas
sim, em Paz! E não vos deu essa fartura de alimentos, e que constitui uma riqueza deste planeta, para
servir apenas a alguns, mas sim, a todos!
Um dia, será proibido o pagamento pela alimentação, porque os frutos da Terra pertencem a todos.
Um dia será proibida a cobrança por metro cúbico
de água porque a água é da Terra e é para todos!.
Enquanto perdurar esta postura materialista continuareis pagando pela água, pela comida e, talvez, até
pelo ar. As consciências estão corrompidas e os corações humanos estão emaranhados nas ilusões.
Uma Nova Luz, uma Nova Força, que é Trina, está
na Terra limpando o planeta. E assim, o grande des-
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res”, que curam, fazem profecias, etc.; que contatam Mestres, Anjos, Extraterrestres, Guias e Mentores Mas quando observamos e estudamos os ensinamentos contidos em muitas destas mensagens, seus
verdadeiros objetivos e fundamentos, ou quando procuramos sentir que tipo de energias esses seres contatados possuem e quais seus níveis de evolução,
verificamos que grande parte das mesmas tem origem no inconsciente humano, tanto individual como
coletivo; resultam de projeções de fantasias inconscientes ou provêm de seres que ainda não vivem na
Luz e cujas ações não estão direcionadas para ajudar que todos atinjam a libertação e a iluminação,
caminhem com seus próprios pés, mas sim, para a
satisfação de seus desejos e vaidades.
O primeiro passo na direção do verdadeiro desenvolvimento espiritual, da expansão dos nossos
sentidos mais sutis, assim como da mente e da consciência, para a abertura dos canais espirituais, que
todos possuímos, não é o ver mas sim o sentir!
Primeiro é necessário sentir a presença dos ver-
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entações, instruções, suas energias e mensagens. Um
dia, quando o Mestre achar que já estamos preparados, ele se mostrará e assim o veremos.
Através do chakra cardíaco, nosso mais importante centro de força, os verdadeiros Seres de Luz
começam a fazer sentir a sua presença, suas energias, tônicas vibratórias, seus ritmos universais, seus
contatos, e é também através deste chakra que os
canais do sentimento-intuição e da telepatia intuitiva se desenvolvem. Por meio deles o Mestre, o instrutor da alma, começa a ministrar as energias e os
ensinamentos necessários à nossa evolução e ao nosso desenvolvimento espiritual. Por isto, é preciso
prestar muita atenção ao sentir, ele é fundamental
no processo de contato com a Luz e na abertura dos
nossos canais espirituais.
O direcionamento dos verdadeiros Seres de Luz
é sempre no sentido de ajudar que em cada um exista uma verdadeira expansão do sentimento, da sensibilidade, da mente, da compreensão, da consciência e da alma; que cada um atinja a sua libertação
espiritual, se torne mestre de si próprio, para ajudar
que cada um desperte suas faculdades superiores,
suas enormes potencialidades latentes que todos possuem, de modo que possa servir à Luz e não se servir da Luz no sentido de satisfação pessoal da personalidade.
Uma das primeiras qualidades a serem conquistadas por todos aqueles que querem encontrar e caminhar na espiritualidade para se fundir com a Luz e
ser também a Luz, para servir à evolução universal e
ajudar seus semelhantes a buscar o verdadeiro caminho interno – se chama discernimento!
Enquanto não houver discernimento entre o certo
e o errado, entre o falso e o verdadeiro, entre o real e
o irreal, entre o que é útil e inútil para a evolução,
entre os verdadeiros e falsos guias, mentores, anjos,
mestres e extraterrestres. Os seres mistificadores sempre procurarão nos enganar e nos tornar dependentes e seus escravos, ora prometendo o céu, ora ameaçando com o inferno, quando não satisfazemos seus
desejos, suas imposições e seus caprichos; muitas
vezes, chegam a castigar e fogem sempre às perguntas que podem esclarecer nossas necessidades espirituais, dizendo que não podem falar ou que não estão autorizados a falar. Porém, não falam porque não
sabem ou não querem ser desmascarados, uma vez
que, são entidades enganadoras que servem aos Senhores das Trevas.
Os Seres de Luz sempre falam uma linguagem
elevada com muito amor e carinho, “senão na forma, mas com certeza na essência. Os pensamentos
são os mesmos, em qualquer tempo e lugar; podem
ser estes mais ou menos desenvolvidos, conforme
as circunstâncias, as necessidades e as facilidades
de comunicação, mas não serão contraditórios.”
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dadeiros Seres de Luz que trabalham e vivem na
Luz. Na etapa atual do processo evolutivo e de desenvolvimento espiritual da humanidade, o mais importante é chegarmos ao contato direto e consciente com o Mestre espiritual da nossa alma, e claro
que toda a ajuda é bem vinda desde que contribua
para chegarmos a este contato com os Seres de Luz.
Contudo, há pessoas que se julgam canais espirituais apenas por terem tido um tipo de contato astral,
ou por serem médiuns, ou terem recebido uma mensagem espiritual de um Guia, um Mentor, um Anjo,
um Mestre ou um Extraterrestre, mas não estão corretamente desenvolvidas espiritualmente. Quando
este primeiro contato espiritual é com um ser realmente evoluído, o processo de desenvolvimento espiritual também se inicia a partir daí e todas as orientações deste ser, são direcionadas para uma expansão gradual do sentimento, da mente, da consciência e levarão a uma união maior com a alma e a
um discernimento quanto à natureza destes contatos e seus objetivos. Neste caso, este ser pode ser o
Mestre da Alma ou um outro ser designado pelo
mesmo e pela Grande Fraternidade Branca ou Governo Oculto do Mundo, para preparar aquele discípulo ou aquela discípula para um determinado estágio na sua evolução individual, procurando ajudar para um melhor direcionamento da vida, a fim
de que possa tornar-se um canal consciente das energias superiores, dos Seres de Luz e da própria alma.
Os canais espirituais não se abrem com um toque mágico, nem com uma imposição de mãos, ou
através de cristais colocados sobre os chakras, ou
simplesmente a partir da participação em um curso.
Eles se abrem através de um trabalho contínuo de
desenvolvimento espiritual que inclui a dinamização dos chakras acima do diafragma, a transformação da personalidade e a expansão gradual do sentimento, da mente e da consciência, como também,
através da ligação e da união com nossa alma, em
uma ação constante de serviço à Luz, sempre em
benefício da Humanidade e do Planeta.
No início da caminhada, rumo à Luz Divina, o
primeiro passo é o contato com o Mestre, sentindo a sua presença, aprendendo a reconhecer sua
tônica, seus ritmos vibrações e suas energias. O
Mestre sempre dá sinais próprios, toques como se
fossem senhas, ou sua assinatura espiritual até termos a certeza de sua presença energética. Isto acontece para que não sejamos enganados por entidades
mistificadoras e para que passamos confiar mais em
nós mesmos, na enorme capacidade que nossa alma
possui, fruto de muitas existências passadas.
Na medida que trabalhamos na nossa sublimação,
transformação e desenvolvimento espiritual mais
sentimos sua presença, até que chega o momento em
que passamos a receber seus ensinamentos, suas ori-
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minho, a alma trava uma enorme batalha com a
mesma, mobilizando-a para que busque uma transformação e uma união com sua força e sua sabedoria. Assim, a progressão no Caminho se torna, por
vezes, muito lenta devido ao fato da personalidade
estar mais voltada para o mundo externo e para as
coisas materiais. Ela foi educada a pensar que é a
dona e dirigente do corpo e da vida, o que é um
equívoco, pois a dona e dirigente do corpo e da vida
humana é a alma. Somos almas encarnadas em um
corpo, e não o contrário.
Nos nossos dias, os verdadeiros princípios da vida
não são ensinados, o verdadeiro desenvolvimento
espiritual não é praticado. A alma é o verdadeiro
Senhor da Vida, visto que nela estão os resultados
de todas as existências e experiências passadas na
Terra, por isso possui um enorme potencial. É ela
que deve orientar, instruir e dirigir a personalidade,
contudo, esta limita a ação da alma que, geralmente, não é ouvida e seus conselhos não são seguidos.
O ser humano sempre deu mais valor às coisas materiais da personalidade do que às espirituais da alma.
Todos de uma forma geral, consciente ou inconsciente, trilhamos os mais diversos caminhos na busca do verdadeiro Caminho que possa nos levar definitivamente à união e fusão com nossa alma e com a
Luz. Nem sempre essas trilhas nos levam ao verdadeiro Caminho, que se inicia em nosso coração, no
chakra cardíaco. O sentir é nossa verdadeira bússola espiritual; compete a cada um encontrar esse Caminho e trilhá-lo com consciência, dignidade em
uma ação dinâmica constante, não em beneficio exclusivo da personalidade, mas sim da alma, da Humanidade e da nossa casa planetária, a Terra, que
tão precisada está de nossa ajuda e de nossa compreensão12.
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Os Seres de Luz jamais ordenam, não impõem e
sim expõem, aconselham, mas se seus conselhos e
ensinamentos não são ouvidos nem seguidos, eles
simplesmente se retiram e esperam que o ser humano amadureça mais e queira mesmo buscar os seus
contatos com a Luz. Já os seres de nível evolutivo
inferior são “imperiosos; dão ordens, querem ser
obedecidos e permanecem apesar de tudo. Todo o
espírito que se impõe trai a sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter
o privilégio exclusivo da verdade. Exigem uma crença cega e não fazem apelo à razão, pois sabem que a
razão os desmarcaria.” [Allan Kardec]
O objetivo de estarmos encarnados em um corpo
físico é de conseguirmos que nossas almas encontrem e caminhem com consciência pelo Caminho
da Luz, juntamente com nossa personalidade, por
isso, o sentir é muito importante nos primeiros contatos com os Seres de Luz.
Podeis perguntar, mas o que é o Caminho da Luz?
As ciências esotéricas ensinam: é aquele Caminho também conhecido por Senda Oculta, ou Caminho Oculto, que leva o ser humano a estágios cada
vez mais avançados de expansão da mente, da compreensão, do sentimento, da consciência e da alma,
até que o eu superior (a alma) se funda com o eu
inferior (a personalidade), quando se atinge o estado de consciência chamado de Mestre ou Mestra,
na união e fusão com a Luz.
Quanto mais se avança no desenvolvimento espiritual mais a percepção extra-sensorial, o sentimento, a mente e a consciência se expandem, os canais
espirituais se abrem gradualmente, maior é a consciência da presença dos Seres de Luz e mais se pode
ajudar a Humanidade a caminhar para a Luz e através dela.
O Caminho da Luz, em síntese, é aquele que a
alma procura trilhar há muitas existências. Como a
personalidade também precisa seguir o mesmo Ca-

12
© de Henrique Rosa. Este artigo faz parte do livro: “Do Caos para
a Luz”, Vol.2 (lançamento 2002).
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