
“O amor crístico, o amor búdico é o amor-síntese, é o amor-unidade, é o amor-união, é o amor que
não se quebra, é o amor eterno, é o amor infinito, é o amor sem fim.

É a isto que cada discípulo tem de se entregar, a este amor sem fim, que caracteriza a manifestação
das energias de Deus-Mãe, das energias de Deus-Pai, através do Verbo daqueles que são filhos, instrumentos
deste amor, mediadores deste amor, filhos da Luz.”

OS MESTRES, INSTRUTORES DA HUMANIDADE
Henrique Rosa e Lourdes Rosa
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Que a Grande Luz Dourada esteja convosco!
A alma, na medida em que vai alcançando uma

experiência maior, conquistando mais sabedoria, de-
senvolvendo qualidades e virtudes próprias, consegue
purificar e equilibrar a personalidade de modo que possa
ser conduzida ao grande portal para seguir o Caminho
da Luz. Em sua trajetória, a alma vai encontrando ou-
tras almas afins que também estão seguindo o Cami-
nho da Luz, e que através de várias trilhas almejam
conduzir a personalidade a esse mesmo portal. Uma
dessas trilhas é a Trilha Dourada do Sol.

Como comprova a história, muitos povos foram
atraídos por esta trilha e foi através dela que muitos
seguiram princípios que conduziam a expansões de
consciência e aos portais iniciáticos dentro do Cami-
nho da Luz.

As almas afins estão unidas por fortes laços de
amor e se ajudam mutuamente, compartilhando suas
experiências e a sabedoria conquistada, assimilando
o aprendizado mútuo e perseguindo os mesmos obje-
tivos para alcançar uma realização espiritual.

Na medida em que evolui, a alma adquire mais
experiência e sabedoria, o que lhe permite desenvol-
ver certas tarefas e missões, tanto individuais como
grupais, porque está dentro de uma unidade de almas
e pode trabalhar em sintonia com almas que tenham
tarefas e missões semelhantes ao longo de sua trajetó-
ria de evolução. Deste modo, cada alma integrante

desta unidade procura facilitar a tarefa e a missão in-
dividual e grupal de cada alma afim, não importando
o plano dimensional em que esta se encontra, ou seja,
se está encarnada ou não.

As afinidades entre as almas surgem em razão de
muitos motivos. Quando são do mesmo raio a força
de atração é muito grande, mas também se atraem pelo
fato de terem se encontrado muitas vezes no plano
físico e vivido relações de amor, paz e harmonia, ou
em razão de terem se encontrado muitas vezes para a
realização de tarefas em nome dos mesmos princípios
espirituais, ou, pela conquista conjunta de energias,
experiências e sabedorias, como também, por terem
sido designadas pela Hierarquia para um mesmo tra-
balho. Na verdade, há um número incontável de ra-
zões e as afinidades também são inumeráveis e, de
fato, elas nutrem e direcionam as almas formando gran-
des famílias espirituais.

As almas que compõem as famílias espirituais es-
tão sempre se reunindo para auxiliar aquelas que te-
nham se atrasado em sua caminhada, bem como para
ajudar no cumprimento das tarefas e missões de ou-
tras, não importando se estão no plano físico, astral,
mental, ou em outro sistema planetário ou estelar.

Há muitas famílias espirituais, grupos de almas
afins, seguindo trilhas que convergem para o Cami-
nho da Luz e todas desenvolvem ações grupais. Tare-
fas e missões são entregues a esses grupos de almas e

Editorial
Neste número estamos levando aos

nossos queridos leitores aulas canalizadas
na Escola da Síntese em julho de 2002,
em São Roque, Estado de São Paulo.

Nossa escolha se baseia na importân-
cia dos assuntos tratados pelos Mestres para todos os
leitores e grupos espalhados pelo país e no exterior,
neste momento evolutivo em que muitas almas estão
tendo a oportunidade de realizar um trabalho que vêm
solidificando, no plano físico, as bases de uma nova
ação grupal em favor da evolução e espiritualização
da humanidade e do planeta.

Não são necessárias muitas apresentações a res-
peito dessas aulas, uma vez que as palavras dos Mes-
tres falam por si mesmas. Basta abrir o coração e sin-
tonizar a alma para sentir as energias contidas nos
ensinamentos transmitidos e permitir que ajudem a
elucidar as questões pertinentes às necessidades da
alma na condução de suas ações individuais ou gru-
pais.

A partir deste número nosso jornal passará a ter 16
páginas e deixará de ser gratuito. Cada exemplar
terá um custo de R$ 3,00, mais despesas de correio
para quem quiser receber em casa. Isto se deve aos
altos custos dos materiais necessários para imprimi-

lo, uma vez que as doações são muito reduzidas. Como
não pretendemos deixar de editá-lo, fomos levados a
tomar esta atitude que, por ora, nos parece justa, em-
bora venha a representar uma dificuldade para muitos
dos nossos leitores.

Assim, os interessados em receber o jornal pelo cor-
reio poderão depositar o custo do jornal mais as despe-
sas de envio postal em nome da Editora Portal, Ltda.,
pelos seguintes bancos:

Banco Bradesco: Agência 527-4 – Conta 39.385-1;
Banco do Brasil: Agência 523-1 – Conta 8225-2;
Banco Itaú: Agência: 0285 – Conta: 60032-6.
O comprovante do depósito pode ser enviado por

fax, e-mail ou pelo correio. A aquisição também pode
ser feita nos postos de venda.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos
nossos leitores pelo incentivo sempre amoroso e pelo
reconhecimento dos nossos esforços para continuar
com a edição deste jornal. Pedimos desculpas a todos
os nossos leitores pelo atraso deste número, que se
deve às dificuldades econômicas. A todos enviamos
o nosso eterno carinho fraternal.

Muita Luz para todos!

Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Canalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaMESTRE AKHENATON
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tiver vestígios de óleo jamais poderá se unir à outra gota
de água pura. Se a gota manchada de óleo não for puri-
ficada não haverá possibilidade de uni-la com a gota de
água pura. Não é uma questão da gota de água pura
querer ou não se unir à gota manchada de óleo, sim-
plesmente esta não consegue se unificar à outra.

Todos os elementos da gota d’água pura são impor-
tantes para purificar a gota d’água que está ainda com
óleo, mas esta levará um certo tempo para se purificar.
Do mesmo modo, a personalidade precisa de um gran-
de trabalho de transformação, transmutação e purifica-
ção para sintonizar-se com a alma e desenvolver uma
unidade com a mesma. Em razão disto, grupos de al-
mas se uniram para criar as Escolas de Sabedoria.

A Escola da Síntese é uma união de grandes famí-
lias de almas que trabalham juntas acolhendo almas
dispersas que se afastaram de suas famílias espirituais
e que não conseguem retornar a estas sem o auxílio
daquelas que se encontram na Unidade Maior da Luz.
Isto é compreensível porque a ação das famílias espi-
rituais atrai estas almas lhes favorecendo condições
para elevarem seus níveis vibratórios e assim
retornarem às suas famílias. Para os grupos de almas
mais avançados não importa a que família estas almas
perdidas pertençam ou a qual Escola de Sabedoria
porque todas possuem os mesmos objetivos e fazem
parte da mesma Unidade Divina.

Por isso, uma Escola de Sabedoria como esta e do
mesmo modo as do passado e aquelas que ainda sur-
girão são uniões de famílias de almas que trabalham
em prol de todos os membros de suas famílias espiri-
tuais, e também de qualquer outro grupo de almas
porque todos os grupos de almas fazem parte de uma
família espiritual bem maior que é a humanidade.

Quando falo de almas afins não estou me referindo
ao karma grupal, pois isto é outro assunto. Ao reen-
carnar, as almas são conduzidas a resgatar muitas ações
e também a construir novas ações que favoreçam no-
vas uniões espirituais. A unidade de almas a que me
refiro é espontânea porque se dá através de um amor
incondicional e procura elevar espiritualmente as al-
mas em nome deste amor, de modo que cada alma e
sua personalidade entrem na mesma sintonia e consti-
tuam entre si uma unidade para responder ao direcio-
namento, às energias, às orientações, às tarefas e às
missões do grupo de almas da qual faça parte espiritu-
almente.

Como na antiga história de Jesus sobre o Filho Pró-
digo, muitas almas se afastaram de suas famílias espi-
rituais no decorrer das reencarnações porque não con-
seguiram conduzir suas personalidades em razão das
energias de caráter vibratório muito denso que cria-
ram, além dos novos karmas que fizeram e de tantos
outros motivos. Mas hoje estão buscando retornar às
suas origens espirituais, procurando reencontrar suas
almas afins e o seu grupo familiar espiritual para tra-

de acordo com suas características para que, cumprin-
do-as, avancem em sua caminhada.

Há núcleos de almas afins que são muito antigos e
também há grupos mais novos, assim como há gru-
pos compostos por um grande número de almas e gru-
pos muito pequenos, isto é variável, o mais importan-
te é que são coesos e fortes, são famílias espirituais e
caminham juntos.

Para estas famílias de almas é penoso quando uma
alma pertencente ao grupo se encontra encarnada e
possui muitas dificuldades, principalmente em rela-
ção à personalidade que, por várias razões, não con-
segue fazer parte dessa unidade, isto é, a alma quer
permanecer na unidade mas a personalidade não quer
porque está acomodada, preocupada apenas consigo
mesma e não consegue abrir-se para a alma.

Podeis indagar: como esses grupos de almas ad-
mitem outras almas?

Não é uma questão de admitir, na verdade a uni-
dade grupal está sempre se expandindo para atrair
outras almas afins. Portanto, é a Unidade a grande
força que multiplica a ação de um grupo de almas e
que atrai outras almas afins porque estas já trabalham
na Unidade da Luz e estão caminhando na Unidade.

Estamos falando de unidades energéticas que atra-
em e são atraídas por outras unidades individuais ou
grupais, energeticamente compatíveis ou complemen-
tares. Por isto, o trabalho grupal no plano físico de-
pende da unidade entre a personalidade e a alma de
cada integrante, sem a qual o grupo não consegue
uma base segura para se desenvolver e formar uma
célula grupal. O trabalho é árduo em cima das perso-
nalidades dessas almas para lhes dar a experiência e a
consciência necessárias para entrarem na mesma fre-
qüência e na unidade que aquele grupo de almas ener-
geticamente já possui espiritualmente.

Todos os grupos de almas que se encontram no
Caminho da Luz trabalham para que um dia exista
um único grupo, que é a humanidade; este é o objeti-
vo de todos os grupos, unirem-se para formar um só.

Como já vos disse, há grupos muito antigos for-
mados por almas que encarnaram muitas vezes juntas
desde épocas muito remotas, e que formam grupos
grandes porque há muito tempo vêm absorvendo ou-
tros grupos. Antes que outros grupos integrem uma
unidade tão coesa e harmônica, todos os seus elemen-
tos são preparados de modo que o novo grupo atinja
energeticamente a mesma freqüência vibratória, e as-
sim todos possam somar e multiplicar as ações e as
realizações. Dentro da unidade nenhum grupo se so-
brepõe a outros porque nela nada se divide e toda
ação conjunta é importante para todos os que nela
evoluem.

Quando duas gotas de água pura se fundem é im-
possível separá-las porque constituem uma gota de água
maior e com as mesmas propriedades. Se uma delas
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balhar novamente com todos. Ao reencontrá-los e
voltar a trabalhar para ajudá-los, também são ajuda-
das porque possuem tarefas e missões espirituais se-
melhantes.

Muitas vezes vos dissemos que a verdadeira famí-
lia é a espiritual, aquela da qual a alma faz parte, e
este é um momento em que deveis pensar nisto e vos
questionar a que família de almas pertenceis.

Para retornar à vossa família espiritual deveis pre-
parar a vossa personalidade para responder positiva-
mente à vossa alma porque assim será mais fácil reen-
contrar as almas afins e novamente sintonizar o grupo
ou a família espiritual. No presente momento evoluti-
vo tudo está mais facilitado para as almas que buscam
este retorno às suas famílias espirituais porque há mi-
lhões de almas afins trabalhando para que isto se dê o
mais rápido possível.

Há milhões de almas afins trabalhando para vos
ajudar. Podeis perguntar: Como fazem isto? Todas tra-
balham vos ajudando na sublimação, transformação e
transmutação dos níveis inferiores das vossas perso-
nalidades em níveis superiores, a fim de que a vossa
experiência interna vos conduza a uma consciência
das vossas tarefas e missões nesta vida. A vossa ação
ou o vosso trabalho espiritual vos conduz ao reencon-
tro com a vossa verdadeira família, a espiritual.

Muitos são prisioneiros da família material através
de deveres e obrigações, de apegos, vícios e desejos,
porém, uma pessoa consciente e orientada espiritual-
mente trabalha para que a sua família humana tam-
bém tenha a possibilidade de pertencer à mesma fa-
mília de almas afins.

Se na família material há almas com muitas difi-
culdades e que não pertençam ao mesmo grupo de
almas afins, estas também serão ajudadas pois a ação
de um verdadeiro discípulo é a de não se inibir e não
se omitir diante da possibilidade de ajudar outra alma,
mesmo quando esta não faz parte de sua família espi-
ritual. Várias almas são reunidas em um grupo famili-
ar porque assim podem evoluir mais rápido, tendo a
chance de se ajudarem mutuamente e de trabalharem
em favor de outras almas afins ou de outros grupos,
bem como da humanidade, da Terra, a fim de que o
Grande Plano Divino para a Terra se cumpra.

Ao longo de suas trajetórias evolutivas esses gru-
pos de almas afins vão se fundindo formando grupos
maiores e buscando a união com outros grupos. Isto
quer dizer que a unidade está sempre em expansão.
Entre almas afins não há rivalidades, todas se respei-
tam e procuram doar a sua experiência a favor de to-
dos. Os objetivos e os princípios são os mesmos e
quem possui maior sabedoria procura doar a sua ex-
periência para que todos cheguem ao mesmo nível.
Nos níveis superiores da vida esta ação se dá continu-
amente e está sempre em expansão.

Gostaríamos que todos refletissem sobre isto. Há

pouco material sobre este assunto, mas a realidade é
que milhões de almas no passado realizaram obras,
trabalharam conjuntamente em todos os continentes
do planeta, e hoje também milhões de almas estão em
ação para que neste atual momento evolutivo a huma-
nidade tenha a possibilidade de se direcionar pelos
mesmos princípios, e realizar ações que possam con-
duzir as almas a uma unidade grupal até que todos os
grupos possam formar uma mesma família.

Geralmente, quando uma alma reencarna tem a
consciência de que vai continuar o trabalho do grupo
de almas com os mesmos objetivos e princípios, por-
que nas encarnações anteriores também trabalhou em
função das tarefas e missões deste grupo. Toda alma
no caminho sabe que o trabalho realizado em outras
épocas não é da alma “A” ou “B”, mas sim do grupo
de almas. E não importa se a alma “A” encarnou em
um país e a alma “B” encarnou em outro país, porque
o trabalho é de um grupo de almas. Portanto, toda
alma desse grupo quando reencarna continua o seu
trabalho porque sabe que é um trabalho grupal e que
sua ação é muito importante para o grupo de almas.

Deste modo, tendes o trabalho individual da vossa
alma e o trabalho relacionado ao grupo de almas ao
qual pertenceis.

Todo ser humano que está no Caminho da Luz com
os dois pés e agindo conscientemente pertence a um
grupo de almas, porque, como já foi dito muitas vezes
nesta Escola1, a evolução não é individual mas sim
grupal. O Caminho da Luz é também um caminho
grupal e, portanto, não tem sentido a evolução de uma
alma se suas conquistas espirituais não puderem auxi-
liar seus irmãos e irmãs no Caminho. Isto também quer
dizer que ninguém caminha sozinho na Luz porque
espiritualmente as trilhas foram feitas por irmãos e ir-
mãs mais velhos que há muito tempo desbravaram os
caminhos que hoje muitas almas trilham sem dor e
sofrimento. O Caminho da Luz é um caminho de al-
mas e por isto é um caminho grupal.

As Escolas de Sabedoria são compostas e forma-
das por almas que se responsabilizam perante os po-
deres maiores divinos, planetários e solares pelos di-
recionamentos dos ensinamentos, das orientações, das
técnicas e da evolução propriamente dita.

Quando reencarna, um Mestre representa um gran-
de grupo de almas, assim como um Avatara que reen-
carna representa a fusão de muitos grupos de almas.

As personalidades, em sua grande maioria, estão
voltadas para a busca da satisfação de suas necessida-
des externas, não estão voltadas ainda para as neces-
sidades da alma. Então, a alma busca o caminho, mas
a personalidade ainda não.

Enquanto a personalidade não busca o Caminho
da Luz, a alma não pode realizar suas ações, nem cum-

1 Na Escola da Síntese, em São Roque, SP – Brasil.
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prir suas tarefas e missões. O presente momento evo-
lutivo é muito importante para todas as almas que que-
rem trilhar o Caminho da Luz, porém, um dia as opor-
tunidades espirituais que hoje são as mesmas para to-
das as almas se encerrarão. A unidade interna entre a
alma e a personalidade é fundamental para o trabalho
que já se iniciou nos grupos de almas afins ou famíli-
as espirituais. É a unidade formada por muitas famíli-
as espirituais que hoje sedimenta no plano físico as
bases da Escola da Sabedoria Universal da Síntese,
numa ação amorosa a favor de toda a humanidade e
do planeta.

Estamos falando de amor entre almas e também do
verdadeiro amor que está na alma e no espírito. Por
amor, muitas almas de um grupo se sacrificam a fim
de possibilitar que uma alma, encarnada ou não, pos-
sa cumprir suas tarefas e missões. Isto se dá porque
para o grupo de almas, ou para a unidade grupal, o
êxito daquela alma beneficiará não apenas todas as
almas do mesmo grupo, mas também muitos outros
grupos de almas e a própria humanidade.

Um verdadeiro discípulo tem consciência disto, é
assim que age sempre porque o amor que reside em
sua alma e em seu espírito é o que, de fato, direciona
seus passos no caminho e suas ações no mundo!

Canalização de Lourdes RosaCanalização de Lourdes RosaCanalização de Lourdes RosaCanalização de Lourdes RosaCanalização de Lourdes RosaPALLAS ATHENA
Que a Luz do Amor Universal esteja convosco!
Vós sois Filhos da Luz, sois constituídos por ener-

gias divinas, sois templos sagrados e tendes um gran-
de universo interno para ser desvendado.

Sem a consciência de que sois filhos de Deus-Pai e
de Deus-Mãe, jamais reconhecereis que pertenceis a
uma família espiritual ou um grupo de almas afins. A
alma quer retornar à sua família espiritual e permanecer
em unidade com a mesma, pois deste modo tem a chance
de cumprir suas tarefas e missões com mais rapidez.

A personalidade está em um grande processo de
transformação que resultará na unidade interna, uma
fusão com a alma. Esse processo pode ocorrer através
da sabedoria, do amor, das expansões contínuas de
consciência quando a personalidade está consciente e
busca os meios corretos para se sintonizar com a alma
e agir de acordo com suas diretrizes e necessidades
espirituais. Infelizmente, para muitos este processo de
transformação se dá através da dor, do sofrimento,
porque a personalidade se prende às dificuldades e às
fantasias ou ilusões. A dor é desnecessária e na Era
Aquariana muitos adquirirão a consciência disto.
Aqueles que conscientemente buscam a união com a
alma e almejam um crescimento espiritual aprendem
durante esta jornada que no Caminho da Luz a teimo-
sia, a preguiça ou a ação mal realizada e contrária ao
ritmo interno pode prejudicar o grupo de almas ao qual
pertence e atrasar seu percurso evolutivo.

Quando a consciência de que sois uma alma co-
meça a ser algo significativo em vossa vida tudo muda,
vossos valores reais vêm à consciência e um profun-
do questionamento vos conduz a uma busca inces-
sante do vosso caminho real, bem como da verdade
que reside dentro de vós e que vos sintoniza com vos-
sas tônicas, vossos ritmos e vossa linhagem espiritual.

Os processos de transformação conduzem a um
renascimento interno. No momento em que a perso-
nalidade se volta para a alma, e gradualmente vai se
unindo com ela, assimilando os aspectos superiores
da vida, lutando pela solidez desta união interna e por
uma identidade com seus princípios divinos, um novo

nascimento se dá para a personalidade porque tudo
isto lhe dá a possibilidade de compreender a natureza
da vida, da evolução, e assim ter a consciência da
importância de sua função no mundo. A partir daí tem
condições de compreender o passado, o presente, e
de trabalhar em unidade com a alma para um futuro
coerente com seus objetivos na presente encarnação.

Então, a personalidade procura enxergar a vida com
os olhos da alma e busca compreender o significado
de suas experiências internas e externas para que todo
o aprendizado sirva aos propósitos evolutivos da alma.
Esse trabalho interno proporciona novos aprendiza-
dos e descobertas marcantes que podem fortalecer a
unidade entre a personalidade e a alma, expandir os
sentimentos e a consciência.

Tudo isto muda a visão de um ser humano em re-
lação à sua família, seus amigos, seu trabalho, e tam-
bém em relação às suas atitudes com os outros porque
começa a compreender que, na verdade, se relaciona
com outras almas.

A personalidade é bastante influenciada pelo meio
onde vive e pelos valores sociais, culturais, políticos e
religiosos, portanto, age de acordo com os modelos e
padrões do meio e possui uma expectativa de aprova-
ção em todos os âmbitos. Quando suas expectativas
não são atendidas ela se sente menosprezada, sacrifi-
cada, crucificada, vitimada, lesada, e então tende para
a estagnação e movimenta energias que geram confu-
são, desesperança, ou raiva, mágoa e frustração. Po-
rém, quando a personalidade se volta para a alma com-
preende que há energias superiores dinamizando a
vida, muito além dos sentidos físicos, e que é possível
evoluir e alcançar outros objetivos fundamentados nos
princípios divinos da vida. A personalidade compre-
ende que tem razões para conquistar uma unidade com
a alma e que pode ser um veículo ou um canal de
expressão de suas energias superiores e divinas. Em
unidade com a alma, a personalidade tem a possibili-
dade de criar novas energias para mergulhar na Força
da Luz, na Força do Amor.

Hoje, os processos de transformação estão se am-
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pliando e para muitos representam grandes mudanças.
Trata-se de um novo posicionamento interno em que a
personalidade aprende através das experiências inter-
nas dia após dia e sua visão da vida muda. Então, pelo
reconhecimento de suas ações e enganos passados pode
viver uma grande tristeza por se dar conta de que, em-
bora estivesse consciente, não tinha condições internas
para agir de outra forma. Esta grande tristeza surge pelo
reconhecimento de que a alma é uma aliada da perso-
nalidade e que a verdadeira alegria, bem como o ver-
dadeiro amor, a paz, o equilíbrio e a evolução são re-
sultados da unidade interna com a alma.

A personalidade pode passar por um processo de
luto ao perceber que precisa renunciar às suas ilusões
e fantasias infantis, que constituem defesas, resistên-
cias contra a entrega à alma. A personalidade acha
que vai ser aniquilada pela alma ou acha vai morrer
ao se entregar à alma. Mas, na verdade, a personali-
dade é uma criação divina, e ao se fundir com a alma
se liberta dos grilhões que bloqueiam a expansão da
mente e a expressão dos sentimentos mais puros e das
emoções superiores. Assim, é transformada em um
instrumento do amor, da paz e da luz que residem na
alma, o que representa uma contínua libertação das
energias densas e da estagnação. A personalidade pode
sofrer ao ter que abandonar suas manobras infantis,
pois estas lhe dão a ilusão de que tudo está sob seu
controle e que isto é felicidade. No seu movimento
em direção à alma, a personalidade se conscientiza,
pouco a pouco, de que a felicidade é o resultado de
uma ação amorosa libertária e fraterna. Mesmo assim,
teme desvencilhar-se do passado para assumir novas
atitudes em favor da verdadeira felicidade. Os novos
horizontes que a alma lhe dá representam o mundo
novo, porém desconhecido, enquanto o mundo velho
representa o que já é conhecido e aparentemente se-
guro. No decorrer do desenvolvimento espiritual a
personalidade aprende a se despedir do mundo velho
e a permitir que as energias superiores transformem o
velho em novo.

É importante para a personalidade ter a consciência
de que está crescendo evoluindo, pois deste modo tem
a oportunidade de reconhecer suas potencialidades e
seus recursos internos para melhor administrar as mu-
danças necessárias para uma unidade sólida com a alma.

Assim como uma criança pode chorar ao se dar
conta de que está crescendo também a personalidade
pode ter dificuldades para assimilar as mudanças ne-
cessárias ao seu amadurecimento emocional e men-
tal. Cada etapa do desenvolvimento espiritual conduz
a uma oportunidade maior de evoluir e de conquistar
outros níveis superiores de consciência. A personali-
dade também pode chorar de alegria por, finalmente,
estar em comunhão com a alma e com os Mestres de
Luz e poder assumir novas responsabilidades, novas
ações, e através destas abraçar almas irmãs e compa-

nheiras para um trabalho conjunto.
A ação grupal depende do amadurecimento das

personalidades; cada integrante de um grupo viven-
cia esse processo de amadurecimento de modo singu-
lar porque cada alma tem o seu histórico e cada perso-
nalidade também.

A humanidade está no momento em que todos os
grupos de almas afins precisam iniciar a sua ação.

No Caminho da Luz todos estão vivendo um pro-
cesso de amadurecimento interno para abrir os olhos
da consciência inferior para a consciência superior,
para que o foco esteja na alma e nas suas necessida-
des. A alma quer união, paz, amor, justiça, igualdade,
liberdade e fraternidade, mas para isto precisa estar
em unidade com a personalidade, através da qual pode
fortalecer-se na unidade grupal com todas as almas
afins e com todos os grupos afins. A alma somente
pode realizar ações quando está em unidade com a
personalidade, e esta evolui de fato somente quando
vive desta unidade interna com a alma. A personali-
dade aprende com seu passado, com suas falhas, com
seus enganos, e utiliza todo aprendizado a favor da
evolução individual e grupal.

No Caminho da Luz toda experiência pode con-
duzir a um bom aprendizado e fortalecer a unidade
interna entre a alma e a personalidade. Erros podem
trazer sofrimento para a personalidade, mas também
podem provocar mudanças internas que favorecem
uma renovação da mente e da consciência. As trans-
formações internas libertam tanto a alma como a per-
sonalidade porque, em cada etapa, expandem a cons-
ciência, a mente e os sentimentos.

Uma alma não consegue construir algo sozinha
porque é como uma gota do grande oceano, por isto
vive na Unidade da Luz.

O verdadeiro desenvolvimento espiritual faz com
que a personalidade se transforme gradualmente em
um veículo da alma, e em cada etapa deste processo o
equilíbrio interno propicia uma unidade maior e mais
consciente. A personalidade vai se transformando,
aprendendo mais e valorizando a oportunidade de tra-
balhar com a alma e com vários seres de Luz de ou-
tros planos dimensionais para a expansão da Unidade
Divina na humanidade. Isto representa uma conquis-
ta espiritual construída passo a passo de forma cons-
ciente e que conduz a personalidade a um grande
amadurecimento em vários níveis e, portanto, a um
progresso individual consolidado pelas energias amo-
rosas e criadoras que residem na alma. A transforma-
ção da personalidade é contínua porque o campo da
experiência no mundo físico é muito amplo e também
porque a alma e a personalidade continuam evoluin-
do. Até no último minuto da existência tanto a alma
como a personalidade possuem a chance de aprender,
evoluir e se transformar. Deste modo, a personalida-
de sempre terá muito a aprender e também a alma por-
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que o Caminho da Luz é infinito. É perigoso quando
a personalidade alimenta a vaidade e se considera
muito evoluída ou portadora de grande conhecimento
ou de grande sabedoria porque, neste caso, a alma é
atraída para fora da unidade grupal. Quando isto acon-
tece a alma demora muito tempo ou várias encarna-
ções para retornar à Unidade da Luz.

A verdadeira sabedoria reside na alma e é com esta
que deveis avaliar as vossas ações a cada dia, a cada
hora e momento.

Não podeis dar por encerrado o vosso aprendiza-
do nesta vida porquanto a obra divina é inacabável
porque é infinita. Cada experiência interna ou exter-
na provoca outras experiências, assim como as ações
interiores, resultantes da unidade entre a alma e a
personalidade, mobilizam outras mais sutis e mais
transcendentes.

Este momento da evolução planetária é muito im-
portante para todas as almas encarnadas, uma vez que
há uma convergência de muitas forças cósmicas que
estão dinamizando os novos ciclos evolutivos do pla-
neta e impulsionando as almas.

Então, para vossas almas este momento é como
uma grande corrida da qual participam para conquis-
tar a oportunidade de retornar à Unidade Maior, ou
seja, regressar às suas famílias espirituais e poder aten-
der às necessidades grupais planetárias, solares e cós-
micas através de suas tarefas e missões na presente
encarnação.

É valiosa a vossa ação espiritual nesta etapa evolu-
tiva. Sois filhos da Luz e as energias Crísticas Cósmi-
cas estão se movimentando na vossa alma para vos
encaminhar a uma nova experiência na Unidade Crís-
tica. Por conseguinte, a vossa encarnação é uma pro-
va de amor, mas vós tendes de descobrir o porquê
disto. Ao encontrardes as respostas compreendereis o
que representa hoje no mundo a Ação Crística.

A vossa existência é uma prova de amor da vossa
alma, do vosso espírito e das almas que estão convos-
co no Caminho da Luz. A alma sabe disto e a perso-
nalidade ainda não sabe, mas gradualmente está ca-
minhando para ter a consciência disto também. A vos-
sa existência tem um novo significado, e do mesmo
modo a vossa ação em benefício de outras almas, quer
façam parte da vossa família humana ou não.

Hoje, todos estão diante dos mesmos portais espi-
rituais e possuem as mesmas chances; cabe a cada um
o trabalho interno de transformar a personalidade em
um veículo de manifestação das energias criadoras que
se encontram na alma.

Somente um trabalho interno voltado para uma
unidade consciente com a alma pode vos conduzir a
esses portais espirituais que vos levarão a uma ex-
pansão dos sentimentos, da mente e da consciência.
Podeis passar por provações, momentos de dúvidas e
até de descrença, durante os quais deveis lutar como
guerreiros a fim de que os valores e princípios que
residem na alma possam nortear as vossas ações e os
vossos passos no Caminho da Luz.

Deveis refletir sobre tudo isto pois, caso contrário,
qualquer história muito bem contada poderá vos ilu-
dir e impedir que tenhais a vossa experiência interna
de unidade com a alma. E mesmo que sejam difíceis
as vossas condições individuais, será de grande im-
portância lutar pelo direito de crescer e evoluir atra-
vés de uma aliança da vossa personalidade com a vossa
alma. As provações são temporárias e nelas a alma
reconhece as necessidades da personalidade e atua de
modo a fortalecê-la.

Todos os processos internos de transformação são
fundamentais para uma coesão entre a alma e a perso-
nalidade. Cada processo tem as suas peculiaridades,
deve ser valorizado e não desperdiçado uma vez que,
gradualmente, sublima, transmuta e purifica a perso-
nalidade, criando oportunidades para que a alma se
movimente também para solidificar a unidade interna
com a personalidade. Os resultados revelam um novo
ser humano nascendo ou renascendo das cinzas, tal
como a simbologia da Fênix: renascendo das dificul-
dades, dos tropeços, das limitações, mas nascendo
para uma nova vida, uma nova consciência, uma nova
expansão da Luz nos santuários internos do coração
e da mente para vos tornar, definitivamente, discípu-
los conscientes, servidores da Grande Obra Divina.

Que as vossas experiências internas e as vossas ações
vos conduzam a uma sólida unidade interna de modo a
vos reunir na unidade amorosa da vossa verdadeira fa-
mília espiritual, e junto aos vossos Pai e Mãe Criadores.

Que a Luz do Amor Universal permaneça convos-
co!

CD's DE MENSAGENS CANALIZADAS
A Sabedortia dos Seres de Luz com

profundos ensinamentos espirituais,
através de canalização consciente de

Henrique Rosa e Lourdes Rosa.
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Que a Força Crística ilumine vossos corações!
Hoje vamos falar a respeito dos grupos de ação

formados por almas que se encontram no Caminho
da Luz em vários planos dimensionais.

Toda alma que integra um grupo de ação, inde-
pendentemente do grau evolutivo alcançado, está sem-
pre voltada para se unir a outros grupos de almas para
somar e ajudar.

A personalidade, de uma maneira geral, tem uma
tendência a se unir a outros com interesses pessoais,
ou seja, se une para ser ajudada e somente pensa em
ajudar quando este objetivo se concretiza. Já um gru-
po de ação constituído por almas que trabalham para
a Luz utiliza suas potencialidades e energias criado-
ras, a fim de expandir a Unidade com a Luz e benefi-
ciar todas as almas desta humanidade.

Deste modo, quando um grupo de almas realiza
trabalhos a favor da humanidade e de sua evolução,
acolhe todas as almas que queiram se unir a este para
somar e multiplicar, fortalecendo e expandindo esta
unidade.

Há muitos grupos de almas, com as mais variadas
tônicas, tarefas e missões, mas todos se unificam quan-
do a ação grupal é comum a todos os grupos. Para
isto, muitos grupos se unem temporariamente com
outros grupos para atingir objetivos que sejam comuns
a todos.

Há grupos de “almas afins” que possuem os mes-
mos princípios porque suas experiências são muito
semelhantes em decorrência de terem reencarnado nas
mesmas épocas, portanto, são muito unidas porque
há muitas encarnações vêm se ajudando mutuamente
em ações similares, somando e multiplicando suas
ações.

Nesses grupos de ação não apenas as experiências
de todas as almas se somam, mas também as energias
conquistadas por todas e a sabedoria que, como fruto
da experiência de cada alma, é compartilhada por to-
dos os integrantes do grupo. Isto é chamado de prin-
cípio da igualdade, que se baseia no princípio da fra-
ternidade e que proporciona a todos os elementos do
grupo de almas experiências muito semelhantes e a
utilização dos mesmos tipos de energia, uma vez que
todas possuem uma igualdade na aplicação da sabe-
doria, capacidades e responsabilidades semelhantes.

A missão primeira de todo grupo de ação é colocar
em prática toda sabedoria conquistada em favor da
evolução de todos os seres de todos os reinos e de
toda a humanidade. Na medida em que, pela ação desse
grupo de almas, muitos seres conseguem evoluir mais
rapidamente através da sublimação, transformação,
transmutação, expansão e libertação de seus níveis de
consciência superiores, a unidade grupal cresce e se
fortalece. Deste modo, esse grupo de almas vai ad-
quirindo maior experiência, atraindo energias superi-
ores mais elevadas, novas ações e mais sabedoria, o

que é compartilhado por todas as almas que o com-
põem. Quanto maior é o potencial desse grupo maior
é a ajuda que podem dar, tanto a outras almas indivi-
dualmente como a outros grupos de almas, quer estas
estejam no plano físico, astral ou mental.

Há grupos que trabalham única e exclusivamente
com as almas que estão reencarnadas no plano físico,
enquanto outros grupos trabalham unicamente com
almas desencarnadas e que continuam evoluindo no
plano astral ou no plano mental; há também grupos
de almas que trabalham tanto com as almas encarna-
das quanto com as almas que habitam outros planos e
mundos, como é o caso desta Escola de Sabedoria
Universal da Síntese. Por isto, uma aula ministrada
nesta Escola também é assistida por almas que se en-
contram em outros planos espirituais. Às vezes, o
maior número de almas que nos assistem se encontra
em outros planos, como o plano astral e o plano men-
tal, e não no plano físico. Todas continuam evoluindo
e são capazes de aprender mais rápido porque agem e
trabalham de modo diferente em relação às almas que
estão encarnadas.

Na medida em que a ação grupal cresce espiritual-
mente, a unidade grupal atrai forças espirituais de ou-
tros grupos mais evoluídos e também da Hierarquia2,
podendo assim receber tarefas e missões específicas
das Hierarquias planetária, solar ou cósmica. Basea-
dos nesses princípios da Unidade na Luz é que traba-
lham os grupos de Mestres Menores e Maiores, com
seus discípulos avançados.

Todo grupo de ação se desenvolve continuamen-
te, quer esteja no plano físico, astral ou mental. A
ação grupal dinamiza o desenvolvimento espiritual
de cada um dos seus elementos e isto beneficia o
desenvolvimento da Unidade Grupal. Um grupo de
ação constitui-se de uma união de almas, e cada alma
integrante caminha na busca de sua expansão e evo-
lução contínuas. O grupo evolui quando as almas,
evoluem e deste modo atrai outras almas que este-
jam nos mesmos níveis evolutivos. Cada novo inte-
grante do grupo traz a possibilidade de ações mais
abrangentes pois pode ampliar o campo da ação gru-
pal. Quanto maior é o grupo, maior também é a ex-
periência grupal, que cresce tanto verticalmente como
horizontalmente, porque tanto os seres no plano físi-
co quanto os dos planos astral e mental (e outros) se
beneficiam desta união amorosa. Nesses grupos sem-
pre há discípulos avançados, discípulos aceitos e tam-
bém discípulos em provação. Aqueles cujas almas
estão em fases de provação para serem admitidas no
Caminho da Luz são convidados a fazer parte de um
grupo de ação e são submetidos a experiências que

Canalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaMESTRE PAULO, O VENEZIANO

2 Hierarquia da Luz, Governo Oculto do Mundo ou Grande Fraterni-
dade Branca, vários nomes para designar a união de consciências
luminosas e inteligentes, nossos irmãos mais velhos, os Mestres, que
é composta por diversos Seres de Luz.
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são decisivas para a permanência naquele grupo,
porque é a postura interna de cada um que indica se
está somando e fortalecendo a união grupal, ou se
está dividindo e diminuindo o manancial que esse
grupo de almas já conquistou tanto em energias como
em experiências e sabedorias.

Assim, a Escola de Sabedoria Universal da Sínte-
se vem vos preparando para que tenhais as condições
necessárias para trabalhar como um grupo de ação.
As personalidades dividem, julgam e limitam o traba-
lho grupal quando não estão em unidade com suas
almas, por isto, o primeiro passo é a unidade interna
entre personalidade e alma, que é possível somente
através de um correto desenvolvimento espiritual. Os
grupos de ação de Mestres e discípulos avançados não
conseguem se aproximar dos grupos nos quais as per-
sonalidades visam atender apenas os seus próprios
interesses, porque isto é contrário aos princípios dos
grupos de ação de almas.

Nesta Escola de Sabedoria, e também nas Escolas
correspondentes aos Sete Raios, a ação maior se dá
através da Unidade Grupal, e à medida que estão des-
cendo para os planos: mental, astral e físico, a ação
grupal é ainda mais necessária.

Uma Escola de Sabedoria é formada por vários
grupos de ação coesos que se situam em todos os pla-
nos dimensionais e que se movimentam dentro da
Unidade Grupal, expandindo-a continuamente atra-
vés de suas ações em benefício da evolução espiritual
de todas as almas desta humanidade e do planeta. São
muitos grupos de almas que estão sintonizados nos
mesmos princípios divinos e compartilham ações e
experiências, que se doam e multiplicam as oportuni-
dades para todas as almas e todos os seres no Cami-
nho da Luz . Quanto mais trabalham, doando-se como
almas, mais conscientes são das Leis Universais, e em
razão disto se utilizam delas para melhor servirem à
Luz. A Lei do Retorno, por exemplo, atua dando-lhes
o resultado de suas ações e provocando reações que
mobilizam ações novas. Quanto mais causas execu-
tam, mais efeitos recebem, por isto, um grupo de ação
trabalha na criação e na doação de energias, o que
requer uma entrega real e incondicional da alma e da
personalidade aos princípios e fundamentos de cada
ação grupal realizada. A primeira postura da alma e
da personalidade é de doação, de entrega ao trabalho
que for necessário para que o grupo cumpra suas tare-
fas e missões e, desta forma, possa se expandir ener-
geticamente e evoluir espiritualmente como uma Cé-
lula Grupal. Todos os integrantes do grupo recebem
espiritualmente e energeticamente os resultados, os
efeitos de cada ação grupal.

A Lei do Retorno traz a quota-parte para cada alma
integrante do grupo de ação e cada alma saber o que
está recebendo e também como poderá utilizar o que
recebeu quando necessitar. A alma sabe que a Lei do

Retorno agirá a seu favor porque sua ação se movi-
menta dentro da Unidade da Luz, e esta Unidade se
expande infinitamente através da doação energético-
amorosa de milhares de grupos de almas.

Uma das características importantes dos Grupos de
Ação é que todos os seus componentes utilizam os
melhores e mais rápidos processos, métodos e técni-
cas para ensinar e auxiliar aqueles que buscam o Ca-
minho da Luz. Todos os integrantes desses grupos tra-
balham em favor da expansão, evolução e libertação
de todas as almas desta humanidade e  com a intenção
de ajudar todos a evoluir.

A humanidade está passando por grandes trans-
formações, e em razão disto muitas ilusões em rela-
ção à vida espiritual e à evolução estão se desfazen-
do. No passado as religiões ocidentais introduziram o
conceito de pecado, castigo e culpa, reforçando uma
idéia falsa de que o ser humano não é merecedor do
amor divino, contudo, deve se sacrificar e se doar aos
outros. E a questão é: como doar aos outros algo que
não foi recebido e que, portanto, não se tem para doar?
Antes de doar é preciso receber, e toda alma recebe o
que pode doar, quanto mais doa mais recebe. E ener-
gias superiores precisam ser vivenciadas internamen-
te para serem doadas. Se não fosse assim, toda a hu-
manidade hoje estaria muito mais evoluída. Quantos
conhecimentos transcendentes já foram transmitidos
nesta Escola? E quem os recebeu? Quem os assimi-
lou ? Quem os colocou em prática ? Quando energias
superiores são vivenciadas há uma expansão interna
correspondente, uma evolução real; há uma transfor-
mação interior, a mente, os sentimentos e a consciên-
cia se expandem.

Então, um grupo pode ser numeroso e isto não quer
dizer que o trabalho grupal seja melhor. Se, por exem-
plo, num grupo de trinta pessoas apenas três conse-
guem assimilar as energias superiores, o trabalho gru-
pal se resumirá em três pessoas. A oportunidade é para
todos, mas, pode ocorrer que apenas três almas assi-
milem as energias. Por isto, um grupo também preci-
sa se desenvolver. Todos os integrantes do grupo pre-
cisam se desenvolver espiritualmente para que o gru-
po se desenvolva. Cada componente do grupo preci-
sa aprender através de sua experiência espiritual com
a alma e com o Mestre.

Gostaríamos que todos assimilassem as energias
da mesma forma, pois assim a ação grupal seria mais
abrangente, mais profunda e mais rápida.

Uma verdadeira Escola de Sabedoria, tanto do pas-
sado quanto do presente, assim como aquelas que ain-
da surgirão, é formada por grupos de almas desde o
plano mais elevado até o plano mais denso. Todos os
grupos de almas estão dentro da mesma unidade, são
grupos que se ajudam mutuamente e que trabalham
pelos mesmos objetivos, ajudam as almas a se liberta-
rem e a se iluminarem, com a esperança de que essas
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almas um dia se juntem aos mais diversos grupos de
ação e trabalhem com a consciência de que são peças
de uma mesma engrenagem.

Nenhuma alma entra para um grupo de ação se não
possui condições de trabalhar no ritmo deste grupo. Se
entrar, mesmo assim passará por testes e provações; e
quanto mais antigo for o grupo de almas, maiores serão
as provas. Neste caso, é a própria alma que se antecipa
porque quer fazer parte de determinado grupo de ação
e aceita todas as provas porque, deste modo, tem a chan-
ce de permanecer naquele grupo de ação.

Toda alma, ao atingir determinado nível evolutivo,
é convidada a participar de um grupo de ação e den-
tro dele aprende a trabalhar com outros grupos de al-
mas.

Nos grupos de ação há Mestres, Mentores, Guias,
Seres Angélicos, Seres Energéticos em vários níveis
de evolução, como também discípulos avançados, dis-
cípulos aceitos e discípulos em provação. E qualquer
que seja a tarefa, nenhum ser trabalha sozinho pois
uma tarefa individual é também uma tarefa grupal,
todos os seres em todos os planos participam. Nos
grupos de ação, enquanto há almas encarnadas traba-
lhando no mundo físico, outras almas no plano astral
e no plano mental também trabalham para o mesmo
fim. Para o grupo de almas não importa quem é desig-
nado para uma tarefa porque cada elemento age pelo
grupo e o grupo responde por ele. Toda conquista es-
piritual no mundo físico, astral ou mental, realizada
por uma alma integrante do grupo, será também uma
conquista do grupo. Toda alma pertencente a um gru-
po de ação é consciente de que somente através da
unidade grupal consegue avançar no Caminho da Luz;
seus companheiros fazem com que avance mais rápi-
do em sua evolução, e sua ação os auxilia também a
avançar mais. Isto é um grupo de ação!

É dentro destes princípios que nós gostaríamos que
todos agissem. Somente assim podereis evoluir, vos
libertar das Leis do Karma e da encarnação obrigató-
ria na Terra e atingir o estado de consciência de um
Mestre ou de uma Mestra. A evolução é grupal e to-
dos os grupos de ação formam famílias de almas, como
Akhenaton vos disse. Quando alguns dos seus ele-
mentos encarnam, continuam trabalhando dentro da
Unidade Grupal. O sofrimento de um dos seus ele-
mentos é o sofrimento de todos, a alegria de um é a
alegria de todos.

Assim, a vida de um discípulo é regida por estes
princípios. A ação grupal é tão importante para as
vossas almas quanto para vossas personalidades, e isto
podeis constatar nesta Escola da Síntese. Quando es-
tais numa ação grupal, o vosso desenvolvimento es-
piritual avança mais rápido e conseguis pensar e agir
como almas. E uma auto-análise vos levará à conclu-
são de que o trabalho grupal vos faz errar menos e
realizar tudo o que é necessário com maior confiança.

Então, deveis pensar a respeito disto e vos auto-ob-
servar para não trair os elementos do vosso grupo de
ação, pois a traição atingirá também vossas almas e
todo o grupo. Precisais pensar no grupo e zelar por
tudo que possa ajudar vossos irmãos e irmãs, inclusi-
ve quando cumpris a vossa parte no trabalho grupal.

Há muitos cumprindo suas tarefas e missões sozi-
nhos porque aqueles que poderiam ajudar estão aco-
modados e egoisticamente apenas esperando usufruir
da ação de outros. Infelizmente, ainda são poucos os
seres humanos que trabalham de modo consciente a
favor de toda a humanidade, apesar de não serem com-
preendidos por muitos. Todas as almas encarnadas na
Terra estão sendo auxiliadas por muitos grupos de
ação, contudo, é hora de multiplicar as ações grupais
a fim de que os grupos existentes sejam fortalecidos e
que novos grupos surjam da união entre almas afins.

Como já disse, o Caminho da Luz é o caminho da
ação grupal, de vivência grupal, da ação constante de
compartilhar com irmãos e irmãs todas as oportunida-
des de servir à Luz.

Uma alma pode fazer parte de vários grupos de
ação. O espírito e a alma são como jóias preciosas: à
medida que se sublimam vão apresentando as suas
múltiplas facetas irradiantes e brilhantes como um di-
amante. Uma alma no Caminho é como uma jóia que
através de suas ações, vida após vida, vai se lapidan-
do. Da pedra bruta, disforme, sem brilho, surge uma
jóia cintilante multifacetada. E cada uma das facetas
pode representar um grupo de ação do qual a alma
esteja participando.

Esperamos que todos se dediquem ao trabalho de
unificar a personalidade com a alma. Enquanto houver
divisão dentro de vós não podereis participar de um
grupo de ação visto que, enquanto a alma, quer a per-
sonalidade não quer. Como podeis entrar na Unidade
com outras almas se estais divididos internamente?

Um dos trabalhos da Escola da Síntese é resgatar
todas as almas que estavam agregadas aos seus res-
pectivos grupos, e que por erros de suas personalida-
des terrenas se afastaram. Hoje, muitas estão buscan-
do suas “famílias espirituais”, e a Escola da Síntese
está trazendo muitos instrumentos para que a unidade
interna entre a personalidade e a alma seja realizada, e
pelas próprias obras e méritos retornem ao seu grupo
de almas, à sua verdadeira família espiritual.

MESTRE PAULO, O VENEZIANO

BIENAL DO LIVRO
Rio de Janeiro

visite nosso estande no
Pavilhão Azul

15 a 25 de maio de 2003



Página 11A SÍNTESE - no 19

A
 S

ÍN
T

E
SE

Canalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaCanalização de Henrique RosaMESTRE AKHENATON
Que a Grande Luz Trina esteja convosco!
Nas eras passadas houve muitos grupos que tinham

objetivos externos e todos agiam para que se realizas-
sem. A ação grupal foi se diluindo, a ação individual
ficou mais em evidência, e pouco a pouco os grupos
se dividiram.

A Era de Aquários está trazendo uma ação grupal
que se baseia no princípio da unidade na ação, pois é
pela ação grupal que se evolui mais rápido.

Os objetivos e as metas não são externos, mas sim
internos, e aqui surge uma nova variante totalmente
diferente do passado. Em Aquários a ação grupal está
sendo ampliada cada vez mais pelo fato da ação gru-
pal mobilizar a expansão dos níveis da consciência e
da mente, dando-lhes mais rapidez.

O movimento é de expansão da inteligência, da
sensibilidade, da verdade que está dentro de cada um.

Todas as capacidades internas se acentuam porque
o movimento é de dentro para fora e da alma para a
personalidade.

Cantar, tocar algum instrumento musical, pintar são
habilidades internas, são capacidades internas, mas se
manifestam externamente.

No passado os objetivos eram externos e se mani-
festavam internamente, gerando divisões. Então, a Era
de Aquários marca essa ação interna que conduz a
uma expansão da consciência, do sentimento, da pró-
pria alma, ao desabrochar das faculdades espirituais e
dos canais espirituais. São ações internas que se ma-
nifestam externamente, e os objetivos e os princípios
grupais buscam a valorização do ser interno, enquan-
to no passado a valorização estava voltada para o ser
externo.

O culto às personalidades reflete o culto externo
enquanto a ação da alma reflete o culto interno. A
vivência da alma e a manifestação da alma são ações
internas que estão sendo valorizadas.

Outro fator importante nessa ação grupal é que está
voltada para as maiorias e não para as minorias.  En-
tão, a Era Aquariana traz uma ação grupal interna,
com objetivos internos. Um campeonato mundial de
futebol é um exemplo disto, porque as nações envol-
vidas buscam atingir os mesmos objetivos e valori-
zam o potencial interno de cada um.

Esta ação grupal também focaliza a evolução do
próprio grupo, seus objetivos e metas internas movi-
mentam o grupo, de modo que todos possuem as mes-
mas oportunidades.

No passado os grupos se voltavam para as minori-
as, poucos tinham acesso à ciência esotérica. Hoje, a
cada dia há mais pessoas com acesso a esse universo
espiritual e muitos estão trabalhando em nome de ob-
jetivos grupais que podem beneficiar todos de um
modo geral. Há um maior interesse em expandir a
mente, a consciência e os sentimentos verdadeiros,
como também há uma busca que conduz à alma e a

tudo que se relaciona com ela. Há uma busca da ex-
periência interna, e muitas almas já estão dirigindo a
personalidade e manifestando-se através dela de for-
ma natural e espontânea. Portanto, há um movimento
interno que está sendo reforçado pela ação dos diver-
sos grupos de almas que estão cada vez mais fortes
nos mundos espirituais.

As ações dos grupos de almas sempre foram muito
importantes para toda a humanidade, e no presente
momento evolutivo estão provocando uma convergên-
cia maior de almas afins que caracteriza uma expansão
e um fortalecimento da unidade entre todas as famílias
espirituais. Muitas almas estão se reencontrando e as
personalidades estão conscientes disto, o que facilita
muito o trabalho grupal. Quando almas afins se reen-
contram e voltam a trabalhar juntas, a possibilidade de
êxito é sempre maior. As ações grupais se somam a um
histórico de muitas afinidades que remontam a outras
épocas em vidas passadas. Isto na Era Aquariana será
cada vez mais comum e as ações das almas valorizarão
muito a expansão da consciência, da mente e do senti-
mento, porque tudo isto representa um universo inter-
no ainda muito pouco conhecido.

Muitas almas que se reencontram hoje tiveram em
vidas passadas experiências muito fortes no caminho
espiritual e estão ligadas por laços de muito amor.

Atualmente é muito comum que pessoas sintam por
algumas amizades uma afinidade muito mais forte e
profunda do que a que possuem por membros da sua
própria família humana.

Quando duas pessoas se encontram pela primeira
vez e têm a sensação de já se conhecerem de outra
vida há uma experiência real aí; pode ser que não con-
sigam defini-la, mas não têm dúvidas porque a expe-
riência se deu de modo natural e instantânea, ou seja,
nem sequer houve tempo para pensar.

A grande maioria da humanidade não segue aque-
le princípio tão conhecido na Grécia Antiga: “Homem,
conhece-te a ti mesmo.” Em muitas civilizações anti-
gas houve um grande interesse pelo universo interno
do ser humano, mas hoje este interesse não parece ser
uma prioridade.

A mente está ainda presa aos condicionamentos,
às fantasias, às falsas teorias e aos mitos. Para alcan-
çar uma consciência de quem foi no passado e recor-
rer às lembranças de vidas passadas é necessário uma
preparação interna, de modo que esta experiência con-
duza a uma harmonização com os sentimentos relaci-
onados a outras vidas anteriores.

As sombras e a escuridão nas quais a personalida-
de ainda está mergulhada interferem muito na análise
deste tipo de experiência.

O verdadeiro discípulo age com muito cuidado
quando reconhece uma alma que considera uma ve-
lha amiga de outros tempos, porquanto a ama e res-
peita sua nova personalidade. Sabe que precisa ter
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muito cuidado, porque embora o passado traga boas
lembranças, é no presente que precisam estar focali-
zadas para se ajudarem mutuamente. Não é a mente
que capta este tipo de informação, mas sim a alma,
que depois a transmite à sua personalidade porque sabe
que esta fará uso correto da informação.

A alma atua em vários níveis da consciência, des-
de aqueles que estão na superfície até as camadas mais
profundas, quanto mais profunda é a camada, maior é
a sua capacidade, e mais rápida porque sua freqüên-
cia é muito alta.

A vossa consciência física é muito lenta, a consci-
ência emocional é mais rápida, a consciência mental é
mais rápida que a emocional, a consciência búdica é
muito mais rápida que a consciência mental. A vossa
mente é muito lenta porque trabalhais muito com a
mente concreta, a inferior, que é lenta e está mais vol-
tada para fora. A mente abstrata é muito mais rápida e
está voltada para o mundo interno.

O desenvolvimento espiritual conduz a uma har-
monização gradual entre os vários níveis da consci-
ência. Mas enquanto isto não se dá, é como ter as duas
pernas em direções diferentes; uma quer correr para
um lado e a outra quer apenas dar um passo em outra
direção; ou é como ter um carro em que as rodas da
frente querem ir para a frente e as rodas traseiras para
trás; ou seja, não irá a lado algum e isto é inércia.
Muitos seres humanos estão na inércia, querem andar
para a frente mas estão sendo puxados para trás.

No Caminho da Luz  se trabalha com níveis supe-
riores da consciência e da mente, ajudando todos a
andar para a frente e o mais rápido possível.

Quando se trabalha com os níveis emocionais su-
periores fica mais fácil aproximar-se dos sentimentos
da alma; esses são facilitadores porque sendo origi-
nários da alma podem movimentar a consciência emo-
cional superior e a mente superior.

Um artista do 4º Raio tem a consciência e a mente
rápidas mas precisa ter um ritmo, ordem e disciplina
para que a consciência e a mente possam trabalhar
juntas. A consciência desenvolve a mente porque lhe
dá rapidez, o ritmo leva à harmonia e ao equilíbrio.

O vosso universo interno precisa ser desvendado,
e somente a vossa experiência interna pode vos con-
duzir a uma compreensão dos níveis da mente e da
consciência. Tereis a chance de conhecer as emoções
e saber como se originam, suas causas e seus efeitos.
Há muitos desejos que estão sendo rotulados de emo-
ções e não o são. É possível utilizar a consciência
emocional e a inteligência emocional em benefício de
uma expansão da consciência e da mente.

A alma sabe direcionar a personalidade a buscar
uma compreensão correta de tudo que é útil para sua
evolução. Para que isto se dê, a personalidade precisa
de uma base correta de conhecimentos para utilizar
da melhor maneira possível seus recursos internos a a
fim de ajudar todas as almas que buscam o Caminho
da Luz.

Canalização de Lourdes RosaCanalização de Lourdes RosaCanalização de Lourdes RosaCanalização de Lourdes RosaCanalização de Lourdes RosaPALLAS ATHENA
Que a Luz do Amor Universal esteja convosco!
No desenvolvimento espiritual é importante para a

personalidade ter uma base segura de conhecimentos
que elucide sobre os níveis de consciência que pode
alcançar através das experiências espirituais. Esta base
lhe dá a possibilidade de discernir melhor os seus es-
tados ou níveis de consciência e realizar suas ações
com maior segurança. A personalidade aprende mui-
to porque no histórico de experiências, transforma-
ções internas e mudanças conscientes, ela adquire um
discernimento que facilita muito sua ação como veí-
culo de manifestação das energias superiores, quer se
originem da alma ou de variados Seres de Luz.

Ao passar pela experiência de atingir outros níveis
de consciência, a personalidade aprende a adminis-
trar melhor as energias superiores que recebe, porque
sabe quais são suas fontes e conhece suas característi-
cas, tônicas e funções.

Antes do desenvolvimento espiritual a personali-
dade não tem consciência de que se encontra bastante
aprisionada aos condicionamentos e bloqueada. No
decorrer do desenvolvimento espiritual a personali-
dade adquire a consciência de que está atada, amarra-
da ao passado, atrelada aos condicionamentos e, en-

tão, luta por sua libertação. Essa necessidade de liber-
tação lhe dá a possibilidade de transformar o velho
mundo dos aprisionamentos em um novo mundo,
quando se une à alma e com esta trabalha para expan-
dir os níveis superiores da mente, da consciência e do
sentimento.

A alma dá à personalidade o discernimento que
precisa para compreender as energias que dinamizam
a vida e a evolução, possibilitando uma expansão dos
seus níveis emocionais, mentais e búdicos, através dos
quais absorve energias de caráter superior para trans-
mutar, transformar e sublimar as energias de caráter
inferior. Todos os processos necessários a esta movi-
mentação interna promovem graduais expansões da
consciência. Quanto mais isto se dá, mais capacidade
a personalidade adquire para discernir entre as ener-
gias superiores e as inferiores, e também para inibir a
ação das energias mais densas e destrutivas e ampliar
a ação das energias sutis e criadoras que fortalecem a
unidade amorosa com a alma.

Quando a personalidade adquire uma consciência
mais ampla da vida em seu ser, torna-se uma aliada da
alma e utiliza todos os instrumentos necessários para
consolidar uma unificação entre a mente inferior e a
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mente superior e fortalecer o canal antakarana, o ca-
nal principal que liga a personalidade a alma.

Então, a personalidade compreende que se encon-
tra no mundo da dualidade e, portanto, que está entre
energias inferiores e superiores, positivas e negativas,
construtivas e destrutivas, mas também que toda ação
gera uma reação, e sua responsabilidade consiste em
se posicionar a favor da alma e dos princípios divinos
em toda ação, num contínuo empenho de transformar
e transmutar tudo que impede a evolução individual e
grupal.

Para atingir estes objetivos, a personalidade pre-
cisa de um correto desenvolvimento espiritual por-
que este promove um gradual alinhamento dos cor-
pos densos e sutis, bem como uma purificação dos
chakras e dos campos de força áuricos, além do con-
tato espiritual com o Mestre de Luz que vem acom-
panhando a alma ao longo das suas reencarnações e
que também é o responsável pelo seu desenvolvi-
mento espiritual.

Dessa maneira, o desenvolvimento espiritual é
um trabalho de unificação da personalidade com a
alma, que se dá através do ritmo e da disciplina, no
qual muitas ações energéticas de caráter superior
movimentam as energias físicas, emocionais e men-
tais para elevá-las a oitavas superiores. E à medida
que avança, dá à personalidade condições para com-
preender como as ações, as emoções e os pensa-
mentos que ela cria podem repercutir energetica-
mente e gerar dificuldades ou facilidades tanto para
sua evolução como para a evolução de outros.
Quando atinge essa consciência, a personalidade
tem o livre arbítrio para escolher a mudança ou a
estagnação.

Cada etapa do desenvolvimento espiritual é um
novo desafio, uma conquista que deixa rastros de uma
luta interna em que a personalidade se despoja de suas
máscaras para estar mais próxima e frente a frente com
a alma e o Mestre Espiritual.

A ação que se movimenta internamente é de um
trabalho contínuo com a alma, uma experiência inten-
sa com a alma, com as energias que ela doa para que
a personalidade tenha uma ampla visão da vida e dos
meios mais adequados para cumprir suas tarefas no
plano físico.

À medida que vai se aproximando dos ritmos, das
forças, dos movimentos dinamizadores e expansivos
da alma, um discípulo conquista um grau maior de

discernimento. A alma dá à personalidade todos os
elementos que precisa para movimentar a sua liberta-
ção de tudo o que impede a sua evolução. Então, a
personalidade passa a ter uma satisfação em movimen-
tar ações novas para se libertar de suas dificuldades e
diluir os bloqueios internos porque se sente fortaleci-
da com as energias que a alma lhe doa.

Ao conquistar um maior equilíbrio interno, maior
serenidade e paz interior, a personalidade se identifi-
ca com a alma e com o Mestre Espiritual, tornando-se
um canal das energias conquistadas pela alma para o
benefício de todos os grupos de almas aos quais está
ligada. A personalidade zela pela unidade grupal por-
que está em unidade com a alma. Sua ação é amorosa
e fraterna porque se identifica com os princípios que
regem a vida da alma e do espírito.

A personalidade muitas vezes acha que não tem
forças para diluir e transformar suas dificuldades por-
que para ela é assustador reconhecer que possui limi-
tações, e é doloroso admitir seus erros e se responsa-
bilizar pelas conseqüências dos mesmos. Mas sem a
consciência de si mesma a personalidade não conse-
gue trabalhar internamente a favor de uma mudança,
fica paralisada e sofre muito mais.

A Era Aquariana traz grandes revoluções para
esta humanidade, e uma delas é a expansão da mente
e da consciência. Com isto a alma está procurando
libertar a mente das ilusões e dos aprisionamentos
de qualquer natureza para que, à luz de uma nova
consciência, a personalidade tenha condições de re-
mover os obstáculos à sua unificação com a alma.
Este movimento expansivo vos dá a oportunidade
de vos sentir livres para ser o que sois em essência,
para sentir a vida como uma unidade divina sempre
em expansão. E sem esta ação da personalidade a
alma não consegue expandir os níveis superiores
da vida.

A influência das energias aquarianas vos impulsi-
ona a expandir os níveis da consciência em todos os
seus aspectos e a libertar a Luz da vossa alma.

A alma busca expandir a sua Luz para se unifi-
car com a personalidade e manifestar-se no mundo
através do amor universal e administrar com liber-
dade os seus passos no Caminho. Ao se voltar para
a alma e mergulhar em sua Luz, a personalidade
tem a oportunidade de trilhar o Caminho da Luz
com consciência.

Que o nosso amor permaneça convosco!

portaldasinteseww
w

com
.br
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Você quer se tornar um
leitor assíduo do Jornal A SÍNTESE ?

ONDE VOCÊ PODE ENCONTRAR
O JORNAL  A SÍNTESE:

PARA VOCÊ ADQUIRIR OS EXEMPLARES ANTERIORES:
Os exemplares de números anteriores já se encontram esgotados em versão gráfica, mas

você poderá ter acesso gratuito a todas as edições, em versão eletrônica, através do
nosso site www.portaldasintese.com.br

� Em qualquer um dos
Núcleos da Editora Portal -
Escola de Sabedoria
Universal da Síntese.

� Em pontos de
distrubuição  espalhados
por todo o Brasil,
tendo como integrantes
vários pontos comerciais
afins,  tais como Espaços
ou Instituições holísticas,
Casas de produtos natu-
rais, Farmácias naturais de
manipulação, livrarias, etc.

PARA VOCÊ ADQUIRIR OS
PRÓXIMOS EXEMPLARES:

Entre em contato conosco para
solicitar informações de cadastro ou

dos pontos de distribuição.

� Central de Informações Gerais:
 (11) 5587-5006 .  0800-7700327

� Alphaville - SP:
 (11) 4688-0293 .  4688-1771

� São Roque - SP:
(11) 4714-1212

� Rio de Janeiro - RJ:
(21) 3183-4122

� Via On Line:
www.portaldasintese.com.br

Leia o Jornal “A SÍNTESE” em versão eletrônica:
www.portaldasintese.com.br

Se deseja se tornar um leitor assíduo do Jornal A SÍNTESE ou um ponto de distribuição,
           favor nos contatar que teremos muito carinho em atender você.         Muita Luz!
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PROGRAMA “PORTAL DA SÍNTESE”
Rádio Mundial 95,7 FM . São Paulo . Segunda-feira 17:00h

 Ouça via internet em todas as regiões:
www.portaldasintese.com.br

Ensinamentos Canalizados
dos Mestres de Luz

Atividades no
Núcleo da Vila
Mariana - SP
Todas as 3as e 5as feiras
às 20:00h
e alguns sábados
Tel: (11) 5587-5006

Atividades no
Núcleo de Alphaville
Barueri - SP
Todas as 2as e 5as feiras
às 20:30h
e alguns sábados
Tel: (11) 4688-0293

Atividades no
Rio de Janeiro
Informações
Tel: (21) 3183-4122

Informações gerais
 Tel: 0800-7700327

Ministramos nossas
atividades em outras cidades.

Os interssados favor
nos contatar

divulgacao@portaldasintese.com.br

A Escola da Síntese procura ajudar todos os que bus-
cam o seu verdadeiro Caminho Interior, aquele que é se-
guido pela alma, que não tem rótulos e nem é dirigido
pelos homens ou por religiões e sim pelo próprio espírito
e alma de cada um.

A Escola da Síntese reune em grupos de trabalhos e
de desenvolvimento,  pessoas que realmente sintam o grande
chamado interior e superior, aqueles que sentem que vi-
eram a este mundo para realizar algo maior em favor da
evolução da humanidade e do planeta e que já não têm
mais tempo a perder porque sentem o apelo de suas almas
para avançar no Caminho da Luz.

Ensinamentos e Técnicas
atuais, dentro da dinâmica
da Era Aquariana,
para a Abertura dos
Canais Espirituais,
transmitidos pelos
MESTRES DE LUZ
através da canalização
mental consciente.

Cursos
Palestras
Workshops
Aulas Canalizadas

PARTICIPE CONOSCO!

SOLICITE AGENDA
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Os Mestres
Instrutores da Humanidade
Autores: Henrique Rosa e Lourdes Rosa
L09 � 220 pág. � 14x21 cm � ISBN: 85-85587-09-1

A finalidade desta obra é elucidar os leitores sobre quem são os verdadeiros
Mestres de Luz, onde estão, onde vivem, qual o seu caminho e que mistérios se
relacionam com eles no passado e no presente. Os Mestres estão cada vez mais perto
dos homens, até a própria Hierarquia da Luz está em processo de exteriorização, como
está planejado pelo próprio Governo Oculto do Mundo. Inclui o Exercício do Cristo
Grupal, canalizado dos Mestres de Luz para ser feito em grupo, cujo objetivo é ajudar a
despertar o Cristo Interno em cada um.

Falando com os Mestres
Volume I
Autores: Henrique Rosa e Lourdes Rosa
L11 � 208 pág. � 14x21 cm � ISBN: 85-85587-17-2

A Sabedoria transmitida pelos Mestres de Luz nas mensagens e ensinamentos
constitui o alimento tão necessário à alma. E todos aqueles que buscam esse profundo
reencontro com o universo luminoso da alma saberão receber este alimento em seus
corações, e sobre ele meditar a fim de que seus passos no caminho possam refletir a
compreensão interna de que a vida é da alma e do espírito, e que todos somos Filhos da
Luz. Como tal, temos a dádiva de tornar nossa existência no mundo uma oportunidade
única de sermos instrumentos vivos da Sabedoria Divina, em favor de nossos irmãos e
irmãs desta humanidade.

Muito Além dos Sentidos
O Nascimento da Nova Humanidade
Autor: Henrique Rosa e Lourdes Rosa
L07 �176 pág. � 14x21 cm � ISBN: 85-85587-07-5

Uma Nova Humanidade está nascendo, no meio do caos que tem assolado o mundo,
principalmente neste século. Ela está surgindo por toda a parte, mais sensível, intuitiva,
buscando ultrapassar a barreira dos cinco sentidos, mais espiritualizada, com suas
energias masculinas e femininas mais equilibradas e harmonizadas, o que tem
acarretado interpretações errôneas.

O objetivo desta obra é esclarecer sobre o que é a canalização espiritual. Todo ser
humano possui faculdades superiores, normalmente, em estado latente; é tudo uma
questão de desenvolvimento espiritual.

Síntese do Caminho dos 7 Raios
Autor: Henrique Rosa
L13 � 160 pág. � 14x21 cm � ISBN: 85-85587-18-0

Cada alma e cada personalidade estão mais sintonizadas a um dos 7 Raios
Planetários, que são o desdobramento de um Raio Solar, e são regidas pelo mesmo
durante a existência. Esta obra está mais voltada para os estudantes das ciências
esotéricas que já conhecem um pouco a respeito dos sete raios e que procuram aplicar
a sabedoria dos mesmos nos seus trabalhos espirituais. Podemos dizer que é um
compêndio, muito útil para os que se interessam pelo aprofundamento do estudo e da
pesquisa sobre os 7 Raios, uma vez que ainda há muito a ser desvendado sobre as
tônicas e as características de cada Raio.


