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“Temos de mergulhar dentro de nós para desvendar nossos mistérios, para
descobrir como sair do caos que invadiu a humanidade, para conquistarmos a nós
mesmos e desbravar nosso universo interno.”

O FIM E O PRINCÍPIO DOS TEMPOS,
O Despertar de uma Nova Luz.

Henrique Rosa.
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Editorial
Os ensinamentos dos Mestres de

Luz neste número do nosso jornal são
transcrições de duas aulas que acon-
teceram na Escola da Síntese, na pre-

sença de vários alunos que fizeram diversas per-
guntas aos Mestres.

São aulas para serem refletidas porque em
cada ensinamento há muito mais para se desco-
brir e que tornará cada um espiritualmente mais
rico.

Os temas que os Mestres nos trazem nas au-
las são sempre conceitos novos, maneiras no-
vas de olhar certos assuntos que possibilitam a
todos uma expansão mais rápida da mente e da
consciência. Mesmo quando se referem aos en-

sinamentos antigos, fazem-no com uma nova
visão e voltados para o estágio evolutivo da
nossa humanidade.

Nesta hora tão difícil para a humanidade em
que tantos buscam a verdadeira paz interior, as-
sim como a Luz para iluminar o coração, a men-
te, a consciência e a alma, desejamos que estes
ensinamentos contribuam para a ascensão de
todos os nossos irmãos e companheiros desta
nossa família planetária.

Muita Paz e Luz para todos!

Henrique Rosa e Lourdes Rosa

Que a Grande Luz Trina esteja convosco!
O tema que hoje trazemos é a respeito do

Caminho da Luz.
Muitos são os caminhos traçados pelos ho-

mens, alguns não levam a lugar algum, outros
conduzem à dor, ao sofrimento, às ilusões, às
guerras, à fome e à miséria, mas o caminho que
todos os Mestres ensinam é aquele que é traça-
do e construído pela própria alma, também co-
nhecido como caminho interior, o Caminho da
Luz que, vida após vida, a alma trilha e cons-
trói. Em cada encarnação a alma trabalha aplai-
nando terreno, tapando buracos, fazendo pon-
tes sobre abismos, retirando ervas daninhas,
construindo o seu caminho.

Há encarnações, contudo, em que a alma se
perde e não constrói nada, enquanto em outras
consegue reatar a caminhada e continua a cons-
trução do seu caminho; aí, se dá conta de que
ervas parasitárias se espalharam e cresceram em
uma grande parte do caminho e que precisa tra-
balhar dobrado para limpar novamente trechos
que já haviam sido cuidados. Toma consciência
de que se descuidou e de que não deu continui-
dade à sua construção. Há outras vidas em que
não apenas deixou de cuidar do caminho como
também destruiu o próprio caminho, principal-
mente o que já havia construído nas últimas en-
carnações, cavando trincheiras e buracos, por-
que deixou que a sua personalidade tomasse as
rédeas do caminho ou a desviasse do mesmo.

Então, um dos objetivos da reencarnação é
a construção do caminho pela alma; muitas es-
tão reconstruindo porque o caminho foi, em
parte, destruído. E ninguém pode construir o

caminho de outra alma; pode, sim, auxiliar dan-
do-lhe elementos, ferramentas, técnicas mais
rápidas de modo que possa construir ou recons-
truir muitos quilômetros numa única vida.

Não há ninguém que possa construir o vos-
so caminho, pois se trata de um processo indi-
vidual e que, com a Era Aquariana, que é uma
era de ação grupal, se tornou mais fácil. Nos
grupos todos se ajudam mutuamente e a experi-
ência grupal facilita que cada um se autovigie
porque é preciso estar sempre atento, como tam-
bém é preciso estar sempre estudando, pratican-
do, cuidando da expansão da mente, do senti-
mento, da consciência, das virtudes, das quali-
dades para chegar ao alto da montanha. A alma
trilha um caminho para chegar ao alto da sua
montanha, onde receberá um novo Sol místico,
uma Nova Luz que a iluminará.

Hoje, grande parte da humanidade perdeu a
consciência deste caminho interno, o Caminho
da Luz, apesar de em todas as partes do mundo
muito se falar sobre este caminho. Infelizmen-
te, há uma falta de consciência de que é a alma
que constrói esse caminho, obviamente com a
colaboração da sua personalidade, com a ajuda
de outras almas, de outras personalidades, mas
é a alma que tapará os buracos, construirá pon-
tes. Essa progressão no caminho também se cha-
ma – evolução!

Mas, o que é a evolução?
Não é mais de que a construção desse cami-

nho ascendente!
Daí, uma alma antes de reencarnar já vem

programada, se assim podemos dizer, para lim-
par uma parte do caminho, tapar buracos noutra
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parte e tentar construir outra parte, pois o obje-
tivo é de avançar, isto é que é evolução. Portan-
to, o Caminho da Luz nasce no coração de cada
um, porque a única maneira de construir e não
se desviar do caminho é permitindo que a alma,
através do chakra cardíaco dirija a vida, uma
vez que ela pode doar suas energias, suas for-
ças, seus instrumentos para continuar a sua
construção do caminho.

Por conseguinte, o caminho é individual den-
tro de um caminho grupal, porque somente cada
alma viveu as suas vidas anteriores, e então to-
das as almas possuem muitas conquistas para
doar em benefício de todas as outras almas. O
caminho é ímpar porque cada alma o constrói
dentro das características do Raio da sua Alma,
dos raios que as suas personalidades tiveram, das
experiências que tiveram, das suas obras, ações
e trabalhos realizados em a serviço aos seus se-
melhantes e à humanidade, vida após vida. Mas
as personalidades são educadas para seguir os
caminhos que sejam mais interessantes para elas
e que, geralmente, são os caminhos dos desejos,
dos vícios, nos quais se agarram às coisas mate-
riais, perdendo a consciência de que possuem
uma alma, de que existem em razão dela e não
em função de conquistar unicamente bens mate-
riais para o seu prazer. Não há nada de errado no
fato de conquistar bens materiais desde que se
tornem instrumentos para a construção do cami-
nho interior, o caminho da alma.

O que é que toda alma almeja?
Ligar-se às fontes de sabedoria, às fontes de

energias e aos trabalhos grupais com outras al-
mas, porque assim tanto pode ser auxiliada
como pode auxiliar. No grupo terá mais força e
todos se ajudarão mutuamente, todos se autovi-
giarão para que as falhas e os erros não sejam
dramáticos a ponto de impedir a evolução de
outras almas e, ao mesmo tempo, criar obstácu-
los no próprio caminho.

A Era Aquariana está trazendo aquilo que
em outras eras passadas existiu, a consciência
da importância do Caminho. Muitos povos an-
tigos preocupavam-se com a vida pós-morte
porquanto sabiam da importância do Caminho;
daí, faziam o máximo que podiam em cada en-
carnação para completar a parcela que tinham
a construir durante a existência, de modo que
pudessem prosseguir depois de desencarnar.
Dessa maneira, era importante construir na vida
terrena, mas também se preparar para o desen-
carne a fim de firmar uma nova base que pu-
desse servir para a vida seguinte, de modo a re-

tornar à vida física com condições para conti-
nuar a jornada da alma.

Isso era importante, todos ajudavam para que
todos caminhassem o mais rápido e da forma
mais consciente possível; todas as experiências
eram válidas se levassem mais energias, mais
forças, mais experiências, mais conhecimentos
a cada um. As tradições antigas eram baseadas
na construção desse caminho, portanto, uma das
preocupações ao reencarnar era que a nova per-
sonalidade encontrasse o caminho que a alma já
vinha seguindo, porque para a personalidade isto
não é visível, uma vez que não tem informação,
nem consciência disto. Naqueles povos, a edu-
cação nos primeiros vinte e um anos e mesmo
até os vinte e oito anos estava voltada para cons-
cientizar a respeito do caminho que cada um já
vinha construindo, trilhando, e que em cada exis-
tência deveria continuar. Isto era fundamental,
daí os grandes trabalhos no mundo se iniciavam
a partir dos vinte e oito anos, pois era o prazo
necessário para a nova personalidade não ape-
nas evoluir, criar uma base, mas também para se
conscientizar de que o caminho que a alma e suas
outras personalidades fizeram deveria continu-
ar, porque a alma é a possuidora da experiência
de criação no caminho e da construção. Nesse
período de tempo, a alma passava à personali-
dade parte dessa experiência para que juntas
reatassem a continuidade dessa construção.

Quando falamos em Caminho e nos meios
espiritualistas e esotéricos se fala muito nele es-
tamos nos referindo ao caminho que cada alma
está construindo. Não há um caminho feito por
outra alma que possa ser trilhado por alguém.
Quem se aventura a trilhar o caminho do outro,
mais cedo ou mais tarde terá de percorrer o do-
bro de quilômetros para retornar ao seu cami-
nho, porque terá de recomeçar a partir de onde
parou. Então, é uma ilusão o que as religiões
ensinam, já que criam caminhos que multidões
seguem.

Talvez o caminho de uma religião seja um
caminho grupal que muitas almas seguem, mas
para a maioria não é o caminho individual. Uma
grande parte dos que seguem os caminhos gru-
pais acha que neles se encontra também o seu
caminho individual, mas com o tempo conclui
que está no caminho errado.

 - Como podeis concluir se estais ou não no
caminho errado?

Quando estais no vosso caminho, trabalhan-
do corretamente e o construindo, tendes resul-
tados; há uma nova experiência a cada metro
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LANÇAMENTOS - DESTAQUE
“A Lenda da Criação”

Livro voltado para criança, jovem e adulto 1 O Mestre se referia aos coordenadores gerais da Escola da Síntese,
Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

construído; há uma expansão da vossa consci-
ência, da vossa sensibilidade, do vosso senti-
mento; a mente fica mais rápida, mais ágil, mais
intuitiva, a alma é cada vez mais presente e con-
seguis compreender tudo numa velocidade mai-
or; há uma inteligência maior, há uma compre-
ensão maior, há uma paciência maior, há uma
compaixão maior, há um amor maior, há um
progresso.

Mas, por quê?
Porque estais construindo um caminho que

é o vosso, e então tendes resultados óbvios.
Quando seguis um caminho que não é o vos-

so, não tendes resultados. Ao escolher um ca-
minho grupal deveis inicialmente indagar se
esse caminho realmente é grupal e se pode vos
dar ensinamentos, técnicas, ferramentas, ener-
gias, forças que possam vos ajudar a construir
mais rapidamente o vosso caminho individual,
o caminho interior. Se um caminho grupal não
vos ajuda em nada e até, pelo contrário, vos con-
funde, não permitindo a construção do vosso ca-
minho individual, podeis estar construindo o
caminho de alguma coisa, mas não o vosso.

O Caminho da Alma sempre vos conduzirá
rumo à Luz, ao Amor e à Sabedoria, mas o da per-
sonalidade geralmente conduz a abismos, bura-
cos, lugares escuros, negros, que trazem dor, so-
frimento, infelicidade. Sendo assim, não há ex-
pansão da mente, da intuição, da consciência, mas
sim uma contração da consciência, da inteligên-
cia. Muitos acham que a inteligência está relaci-
onada à memória, simplesmente. No entanto,
memorizar muitos livros, muitos cursos e daí ter
muitos diplomas não indica inteligência. Quan-
do penetrais num tema e conseguis entendê-lo
na sua profundidade, interpretá-lo, explicá-lo e
também questioná-lo conseguis evoluir dentro
desse tema, a partir da vossa experiência, ou seja,
expandis a vossa inteligência. A inteligência se
expande com a busca, com a compreensão pro-
funda e não com a memorização, uma vez que
muitos memorizam muito bem mas não conse-
guem desenvolver idéias sobre o que memoriza-
ram; ao serem questionados a respeito não sa-
bem desenvolver nada sobre o mesmo. É preciso
ler, memorizar e compreender, vivenciar, experi-
mentar e se conscientizar a respeito do assunto,
isto é inteligência.

Então, a Era Aquariana está trazendo a ação
inteligente ligada ao sentimento, quer dizer, a
inteligência da mente ligada ao coração. Os dois
trabalham com a alma, e então há uma Tríade
em ação se movimentando e despertando den-
tro do ser humano. Esta ação faz parte dos Ca-
minhos Aquarianos.

Muitos falam em Nova Era, em Era Aquari-
ana, mas a grande maioria nada sabe sobre as
tônicas, os princípios, os níveis e os tipos de
experiência que este milênio está trazendo para
a humanidade. São questões que nós gostaría-
mos de ter mais tempo e mais pessoas interes-
sadas para desenvolver e através de um diálo-
go dinâmico nos aprofundarmos no estudo e
na pesquisa a respeito de tudo que interesse
àqueles que buscam seu verdadeiro Caminho.
A evolução da inteligência, da consciência, do
sentimento na Nova Era são temas que a Esco-
la da Síntese está trazendo, não impondo nada,
apenas expondo para que todos possam pen-
sar, refletir, questionar visando a expandir os
horizontes da mente e da consciência. Esta Es-
cola se encontra nos planos espirituais e está
sendo ancorada no plano físico pelos coorde-
nadores1  responsáveis, com o objetivo de aju-
dar a todos a encontrarem seus caminhos, de
modo que possam trilhá-los com seus próprios
pés e se tornarem Mestres dos próprios cami-
nhos. Para a alma se tornar Mestre do seu ca-
minho é preciso que a personalidade esteja
unif icada com ela. A alma somente se torna
dona do seu caminho quando a sua personali-
dade trabalha para que isto aconteça. No Ca-
minho da Luz, a alma simbolicamente repre-
senta uma perna e a personalidade representa
a outra perna. Para caminhardes precisais das
duas pernas.

Se o vosso objetivo é trilhar o Caminho da Luz
deveis vos tornar conscientes de tudo isto. Não
podeis ficar parados na vida, na evolução, no vos-
so caminho. A Era Aquariana não permite a estag-
nação, ou se caminha com amor e com consciên-
cia ou as energias aquarianas movimentam a trans-
formação através da dor, do sofrimento.

O Criador deu a cada um o livre-arbítrio para
escolher como vai construir o seu caminho e
como vai caminhar: ou através do amor e da sa-
bedoria ou através da dor e do sofrimento.

Agora, estou à vossa disposição responder
às perguntas.
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Aluno – Eu não entendo muito bem os três
aspectos da Trindade. Poderia me explicar?

Saint Germain – Todos os povos antigos e to-
das as religiões falam de uma Tríade, que é: Deus-
Pai, Deus-Filho e Deus-Mãe. O catolicismo subs-
tituiu o Terceiro Aspecto, Deus-Mãe, pela pala-
vra Espírito Santo, mas é mesma coisa. Então, o
Criador é Trino e Uno. Tudo que é criado precisa
inicialmente de duas energias diferentes, que
unidas originam uma terceira energia.

A que se deve a vossa existência neste
mundo?

Houve uma “energia masculina pai” e outra
“energia feminina mãe” que se uniram e gera-
ram “o filho”; então, a criação sempre é trina;
duas energias diferentes que se fundem para
gerar uma terceira, não é? Assim, o Terceiro As-
pecto está ligado ao aspecto feminino de Deus,
Deus-Mãe ou o Espírito Santo.

Mas que energia é essa?
É uma energia que criou a forma, porque a

energia de Deus-Pai criou o espírito. A energia
de Deus-Mãe criou a forma física, a forma astral,
a forma mental e, pela união das energias mascu-
linas com as energias femininas, ou Deus-Pai e
Deus-Mãe, criou o filho, a alma. Assim, a alma
está ligada ao Segundo Aspecto, Deus-Filho.

Na Bíblia, no Gênesis está escrito que Deus
disse: “Façamos o homem à nossa imagem e se-
melhança.” Não está escrito: “Faço o homem”,
ou seja, no singular, mas sim “façamos”, no plu-
ral. Alguém estava com Deus, e as traduções
modernas confirmam o plural e não o singular.
Deus é Pai mas quem O qualificou de Pai foi a
Mãe. Sem a Mãe, Ele não poderia ser Pai, não é?

A – Qual é a diferença entre Nova Era e Era
de Aquários?

SG – Grande parte das pessoas acha que é a
mesma coisa, mas não é. Quando estávamos na
Era de Peixes ninguém a qualificava de nova era,
todavia, tratava-se de uma era muito diferente
daquela que a precedeu, a Era de Áries. A expli-
cação é muito simples, o nosso sistema solar faz
um círculo espiralado no espaço em torno de
uma série de constelações, que se convencio-
nou chamar de Zodíaco. Ele leva vinte e cinco
mil novecentos e noventa e dois anos, aproxi-
madamente, para fazer essa volta porque a ve-
locidade do sistema solar não é regular; há ci-
clos em que ele leva menos tempo e há outros
em que leva mais tempo. Durante a Era Aquari-
ana está se encerrando um grande ciclo de vin-
te e cinco mil novecentos e noventa e dois anos,
ou seja, estão se encerrando os velhos tempos e

se iniciando os novos tempos. Isto é uma Nova
Era, é um novo ciclo que vai levar vinte e cinco
mil novecentos e noventa e dois anos mais ou
menos.

Muitas profecias falam no fim dos tempos,
que não é o fim do mundo, como muitos inter-
pretaram. O terceiro milênio começou e o mun-
do não acabou. Os profetas estavam falando de
um grande ciclo que se encerraria, o fim dos
tempos, e do início dos novos tempos, ou de um
novo grande ciclo.

Já a Era Aquariana é período de tempo que
o Sol levará para transitar por um único signo,
que é Aquários, durante dois mil cento e ses-
senta e seis anos aproximadamente. Depois des-
se período de tempo, o Sol transitará pelo signo
de Capricórnio e teremos a Era de Capricórnio.

 A – Em mil novecentos e noventa e nove foi
falado numa conferência sobre a água superio-
nizada. Apareceu  na Turquia essa água superi-
onizada e dizem que tem a propriedade de trans-
formar qualquer água poluída do mundo, e em
questão de horas, na água mais limpa do mun-
do. Dizem que daqui a doze ou catorze meses
essa água será colocada à disposição do mundo
e que ajudará muito a humanidade. Isto tem al-
guma veracidade?

SG – Isto nada mais é do que uma jogada
comercial.

Em todo o planeta as águas estão contami-
nadas, mesmo as minerais. Hoje há poucos lu-
gares do mundo com água cem por cento pura.
Até as nascentes de água estão contaminadas.
Há pesquisas nos Estados Unidos que revelam
que os lençóis freáticos já estão poluídos, con-
taminados, segundo amostras coletadas em
grandes profundidades dos lençóis freáticos
americanos. Hoje há poucos lugares com água
cem por cento pura; todos os continentes pos-
suem água pura, mas são pequenas reservas.
Talvez estes que anunciaram a tal água queiram
ganhar uma fortuna, baseando-se nesse percen-
tual de água pura que ainda existe.

As águas existentes no planeta continuam a
ser um grande mistério. Por exemplo, a água do
mar tem energias suficientes para iluminar todo
o Estado de São Paulo. Estamos falando das
energias nos níveis da matéria física e etérica
que a ciência está agora descobrindo. O mundo
físico tem sete subplanos, sendo três inferiores
e quatro superiores. A fotografia Kirlian não é
mais do que a fotografia do primeiro nível eté-
rico, a seguir ao denso; um destes níveis físicos
etéricos é também conhecido por iônico.
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Que a Luz Crística esteja convosco!
É sempre oportuno falar do Caminho da Luz. Em

cada oportunidade é possível compreender melhor o
Caminho Interno.

Hoje, a alma se comunica melhor com a mente,
com a consciência, com os sentimentos mais profun-
dos, em relação às eras passadas, para mais facilmen-
te vos indicar a direção no Caminho da Luz.

Então, há uma grande ação no mundo e há mui-
tos seres de outros planos dimensionais se comuni-
cando com os seres humanos. Isto não está aconte-
cendo por acaso; eles estão se comunicando porque a
alma de uma parcela da
humanidade está recebendo novas energias para tam-
bém se comunicar.

A humanidade é uma grande família, este planeta

é uma casa onde todos evoluem. A ação de todos os
seres que se comunicam espiritualmente é de se inte-
grarem com todos que estão encarnados ou não, por-
que há seres em evolução também em outros planos,
para que cada grupo de almas, assim como cada alma
integrante do mesmo tenha a oportunidade de avançar
mais rapidamente no Caminho da Luz.

Este é um momento muito especial e revolucioná-
rio, em que os valores que estão na alma lutam para vir
à luz da consciência, da mente, do sentimento. Os vos-
sos olhos não podem continuar fechados para essa rea-
lidade interna, ou então a vossa encarnação não terá o
valor que deveria ter neste momento de transição cícli-
ca, quando múltiplas energias se movimentam no pla-
neta e as forças do Terceiro Aspecto estão subindo2, se
elevando para transformar o velho em novo, para que

A – Interessante!
SG – Então, há quatro níveis de matéria eté-

rica, e quanto mais sutil, mais energética a ma-
téria se torna. E é essa energia que permeia a
água do mar que ainda continua a ser um gran-
de mistério. Do mesmo modo há muitas energi-
as no ar que continuam a ser dos grandes misté-
rios. Há mais mistérios na água e no ar do que
podeis imaginar.

A questão é se essa água superionozada exis-
te; se for algo de nível superior, deverá benefi-
ciar toda a humanidade, e não alguns. Quanto
será que estas empresas cobrarão?

Vamos torcer para que isso seja verdadeiro
e que beneficie a todos. Há muitos processos
técnicos para descontaminar a água, mas os vos-
sos estados de consciência e de inteligência es-
tão nos três subplanos mais densos, então não
há como falar e dar técnicas relacionadas aos
quatro subplanos físicos mais sutis. Na medida
em que o homem penetrar na matéria mais sutil,
mais superior, poderá descontaminar a matéria
mais inferior, sim, mas a etérica, porque há uma
Lei ainda desconhecida para a grande maioria,
que diz: “Uma força superior direciona uma força
inferior.” Logo, é possível uma força superior
purificar uma força inferior, mas não é possível
uma força inferior purificar uma superior, não
é? Não há realmente capacidade.

Por isso, quanto mais os seres humanos se
aprofundarem nos quatro níveis de matéria eté-
rica, mais energias encontrarão que poderão
curar muitas doenças e também alimentar eteri-
camente os vossos corpos.

A – Na Criação, assim como no momento em
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que foi entregue a Tábua das Leis para Moisés,
e na Bíblia inteira é citado um Deus com o nome
de Jeová.  Também é citado na passagem no
Novo Testamento em que Cristo falou que “nin-
guém viu a Deus”. Então, Ele não se apresentou
a ninguém? Gostaria de um esclarecimento
quanto a esse Deus dito Jeová. Ele é o próprio
Deus-Pai, ou é uma entidade, ou um ser intelec-
tual que se apresentou com uma tarefa, ou ou-
tra coisa? Gostaria de ter um esclarecimento,
se for possível.

SG – Há um pesquisador francês que está
traduzindo os livros bíblicos das línguas origi-
nais para o francês. O livro do Gênesis já foi
traduzido para o português.

No livro do Gênesis, a palavra que está no
original não é Jeová, nem Deus, mas sim Elo-
hîms, e segundo esse pesquisador, na tradução
da língua original para as línguas modernas,
Elohîm é uma palavra feminina e plural. Os tra-
dutores antigos traduziram a palavra Elohîm por
Jeová, outros por Deus. Muitas coisas que se
encontram nas bíblias estão mal traduzidas e têm
interpretações muito equivocadas.

Agora, Jeová não pode ser Deus-Pai, nem é
um Deus, ele é um Ser que orientou e que tinha
por missão conduzir e reunir aquele povo. To-
das as vezes que Jeová se manifestou o fez em
forma de fogo, certo? O Fogo está relacionado
ao Terceiro Aspecto, Deus-Mãe, ou como os ca-
tólicos chamam, Espírito Santo, e não com o Pri-
meiro Aspecto, que é Deus-Pai.

Obrigado pela vossa presença, que a Luz per-
maneça convosco!
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CD's DE MENSAGENS CANALIZADAS
A Sabedoria dos Seres de Luz com

profundos ensinamentos espirituais,
através de canalização consciente de

Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

2  O Mestre se refere às Energias de Deus-Mãe que estão no centro da
Terra e estão subindo para a superfície.

os corpos sejam veículos da vida real, que tem conti-
nuidade através de outras reencarnações e que é eterna.
As energias de Deus-Mãe ampliarão esta consciência
da encarnação e da reencarnação a fim de que cada ser
humano preze muito mais pelo seu corpo, pela sua for-
ma ou por suas formas, porque a única maneira de divi-
nizar a matéria é torná-la um canal perfeito da Luz, do
Amor, da Sabedoria, a sabedoria que dá ao corpo o
equilíbrio, a saúde, que dá à mente, à consciência e à
alma a força da unidade na Luz.

Portanto, há muitos males no mundo, há muitas
distorções e muitas ilusões porque ainda não foi feita
a religação necessária entre a alma e seus veículos na
forma. Quando cada alma conseguir se religar aos seus
veículos, aos seus corpos de manifestação, e os cor-
pos responderem manifestando esta unidade, haverá
uma ação grupal verdadeira, porque todos os seres de
todos planos, de todos os reinos estarão envolvidos
com os mesmos princípios que regem a vida e a evo-
lução neste sistema planetário. Só assim haverá uma
comunhão amorosa e fraterna.

A humanidade está em processo de grande revo-
lução e muitos não acreditam que a humanidade este-
ja caminhando para rumos mais avançados, mas tudo
o que se está vendo no mundo, embora reflita o caos,
é uma ação para transformar o caos em ordem, o caos
em um movimento positivo a favor da evolução de
todos. Nenhum ser pode evoluir quanto quer se a
maioria não consegue alcançar um patamar que lhe
dê a condição para isto. Ninguém evolui sozinho, não
existe um ser melhor que todos os outros seres, pois
todos estão em evolução.

A evolução é uma gigantesca engrenagem; quan-
do funciona, a vida evolui em todos os aspectos, em
todos os reinos, em todos os planos, mas quando par-
te dessa engrenagem não funciona, mesmo que alguns
dos seus elementos estejam totalmente lubrificados,
aperfeiçoados, não há como fazê-la funcionar.

A evolução de qualquer ser tem valor dentro des-
sa engrenagem, pois pode impulsionar a evolução

de outros. E quanto mais um ser trabalha para que
outros evoluam, mais facilmente outros se tornam dis-
poníveis para receber novas oportunidades, de modo
a também poderem criar condições para outros que
querem evoluir.

Assim, quanto mais se aprofunda no significado
do Caminho da Luz, mais facilmente um discípulo
consegue transmitir sobre a natureza da vida divina e
infinita. Um discípulo tem condições de falar a res-
peito do Caminho da Luz em qualquer lugar, em qual-
quer momento, em qualquer circunstância, sem citar
nomes difíceis e até mesmo sem citar os Mestres, an-
jos ou qualquer outro ser porque a linguagem do Ca-
minho é a linguagem da vida.

Aqueles que aprenderam a viver baseados nos
princípios do Caminho, pouco dizem e muito mais
fazem porque sua ação maior é interna. É esta ação
interna que torna possível a ação externa de um ou de
muitos. Enquanto não se busca a unidade com a alma
é impossível caminhar, e a partir desta unidade é que
se torna possível sintonizar a unidade com almas afins,
almas irmãs, com as quais se pode trabalhar para os mesmos
objetivos.

É isto que precisa ser compreendido. O Caminho
da Luz é interno, não é feito de milagres, mas sim de
realizações.

É preciso aprender a produzir energias que vos
facilitem a sintonia com esse caminho que está den-
tro, assim como as técnicas adequadas e que melhor
se adaptem a cada um de vós, aquelas que vos condu-
zem a uma unidade interna.

Talvez o passo mais difícil seja reformular a vos-
sa ação na vida, de modo a deixar de ser uma ação
voltada para o mundo externo, para a vossa cidade, o
vosso Estado, e passar a ser uma ação voltada para
dentro de vós que vos conduzirá a uma unidade com
a alma de tal importância que, através dela, sabereis o
que é mais útil e necessário para a vossa cidade, o vos-
so Estado, a vossa nação.

O primeiro trabalho a ser realizado é convosco e
não com os outros. Precisais vos harmonizar e vos for-
talecer energeticamente para uma comunhão interna que
vos conduza a compreender a natureza do Caminho da
Luz e a trabalhar a favor dele. Quando aprenderdes a

MESTRE EL MORYA
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Que a grande Luz Trina esteja convosco!
Está chegando o momento de todos os que

estão encarnados refletirem sobre o verdadeiro
sentido e significado da vida, do sagrado e do
divino, bem como sobre as razões reais e obje-
tivas de cada existência no plano físico.

A vida inteligente e consciente é universal,
e não exclusiva de um planeta ou de um siste-
ma solar, ou mesmo de uma galáxia.

Em todos os tempos, o ser humano buscou
o contato com seres e consciências superiores.
Esta humanidade vem atravessando a noite da
alma, porque perdeu todos os contatos com
energias e seres superiores, com consciências e
inteligências iluminadas, não importando se são
terrestres, interterrestres ou superterrestres.

É hora de cada um indagar a si mesmo so-
bre o que é a vida e como pretende que ela seja.

Uma parcela da humanidade está despon-
tando para os universos internos, que são tão
profundos e transcendentes quanto os univer-

sos externos. Então, há um universo interior em
cada um que necessita ser explorado, investiga-
do, pesquisado, experimentado, vivenciado,
para que possa se refletir no universo externo,
de modo que este, por sua vez, possa também
ampliar e expandir o universo interno.

O ser humano perdeu a relação com seus es-
tados e níveis superiores de consciência e de in-
teligência que residem na alma e no espírito, per-
deu o contato com os seres que habitam em ou-
tros planos. Desse modo, há uma parte de si que
busca voltar-se novamente para esses horizontes
e para esses contatos com seres cujas consciên-
cias e níveis de inteligência são mais ilumina-
dos. Isto vem acontecendo com uma parcela da
humanidade que está ampliando esse contato de
forma totalmente consciente, e a partir do ano que
vem3

 
isto crescerá ainda mais em todo o mundo.

Podeis constatar que, em toda parte, há se-
res humanos diminuindo drasticamente seus ní-
veis de consciência e de inteligência, mas tam-

trabalhar a favor do vosso caminho interno, estareis tra-
balhando também a favor dos vossos irmãos e compa-
nheiros. Tudo o que fizerdes por vós, espiritualmente,
será também benéfico para todos os que vos amam.

Existem muitos pontos importantes no Caminho
da Luz. Há muitas energias que fazem parte da evolu-
ção e que ainda precisam ser reconhecidas uma vez
que estão dentro de vós. Nenhuma delas pode ser mais
útil para os outros do que para vós mesmos. Somente
a vossa experiência interna poderá transformá-las em
instrumentos importantes para auxiliar os vossos se-
melhantes e esta humanidade.

Toda a energia que entra em contato com os vos-
sos corpos movimenta uma ação, e esta ação vos tor-
na conscientes da energia e de seus objetivos, de sua
tônica, de sua linguagem; então, qualquer energia que
passa pelo vosso universo interno vos leva ao conhe-
cimento da mesma por intermédio da experiência vi-
vida, sentida, para aprenderdes a utilizá-la tanto a fa-
vor da vossa evolução como a favor do vosso traba-
lho, dos vossos amigos, das vossas famílias, dos vos-
sos grupos de trabalho.

Esses passos parecem difíceis, mas apenas de-
pende de vós dar uma chance para que a alma con-
duza a vossa vida. Se assim for, estes passos serão
mais rápidos.

Todos possuem uma função dentro dessa grande
família planetária, solar, cósmica, e é uma função amo-
rosa, portanto, agradável, prazerosa, que dá sentido à
verdade que está dentro de vós.

Só a experiência vos levará à conclusão de que o
Caminho da Luz é a via mais fácil que todos têm a
seguir. Quem está consciente do Caminho da Luz sabe
que não é necessário sofrer, mas sim transformar o
velho em novo através do trabalho com a alma. Essa
transformação interna é necessária e natural, tal como
atravessar as etapas de crescimento da infância para a
adolescência e desta para a vida adulta. São etapas
naturais quando vividas com consciência e sob a ori-
entação da alma e do Mestre da alma.

Todo ser humano vive certa perplexidade diante
de novas etapas quando precisa crescer e deixar para
trás o que já não é útil para o seu desenvolvimento. Ao
mesmo tempo, intimamente se alegra pela possibilida-
de de conquistar novas experiências na etapa que está
se iniciando, tendo consciência de que trabalhará mais
e que se dedicará às novas conquistas; isto não é dor,
isto é crescimento, é evolução, é amadurecimento.

A evolução pessoal produz um grande bem-estar
porque é uma conquista que mais tarde poderá ser
doada, é a vossa experiência que se transforma em
sabedoria.

É assim que podeis reconhecer se estais no Ca-
minho da Luz: se os vossos passos vos conduzem a
uma realização interna e está vos levando a evoluir,
podeis estar seguros de que estais no vosso caminho
e que ao vosso lado estamos nós e muitos outros ir-
mãos mais velhos.

Que a nossa Luz permaneça convosco!

MESTRE EL MORYA
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como também um meio para atrair energias supe-
riores para todos. Por esta razão é que muitos po-
vos ergueram templos, altares e pirâmides.

Hoje, muitos rezam, geralmente para pedir
que consciências e inteligências superiores ve-
nham resolver os seus problemas, e não com o
intuito de evoluírem e de trazerem mais luz, mais
sabedoria, amor, paz e justiça para todos. Mesmo
aqueles que estudam as ciências esotéricas e têm
um conhecimento das faculdades espirituais que
todos possuem, dos sete níveis de consciência e
dos níveis de inteligência que precisam ser de-
senvolvidos, não estão dando a devida importân-
cia a tudo isto; estão voltados para o passado mas
não aproveitam a sabedoria dos povos antigos
para buscar um desenvolvimento real.

Para os povos antigos que guardavam as tra-
dições sagradas era muito importante a vida es-
piritual, porque a vida futura, mesmo pós-morte,
dependia disto; cada indivíduo era consciente de
que suas existências seguintes seriam o resulta-
do do que fizesse pelo universo interno e pela
natureza interna naquela sua passagem pelo mun-
do físico. Quanto mais reconstruíam a natureza
interna e a despertavam, mais reconstruíam e re-
despertavam a natureza externa; quanto mais ex-
pandiam o universo interno, mais compreendi-
am e expandiam o universo externo, porque há
uma relação entre eles. O universo externo se
expande em função do interno, e este se expande
em função do externo. A natureza externa tem
uma relação íntima com a natureza interna e vice-
versa. Portanto, buscavam determinadas experi-
ências e realizavam diversos rituais no meio da
natureza para se comunicarem com as energias
superiores; havia mais consciência da interação
entre a natureza externa e a interna. Conheciam
os locais onde a natureza era mais rica em deter-
minadas energias, onde os meridianos de força
se cruzavam e ali faziam rituais abertos, onde a
maioria das pessoas participava e sentia essa co-
nexão entre as duas naturezas; havia a consciên-
cia de que era extremamente importante unir a
natureza interna e a externa.

O ser humano de hoje tem uma idéia errada da
história desses povos antigos. Muitos cientistas se
baseiam apenas no que seus olhos vêem, suas mãos
apalpam, e naquilo que está escrito ou gravado em
pedra ou madeira, porém muitas tradições antigas
eram transmitidas oralmente e com muitas simbo-

3 Mensagem recebida em: 13.11.2002.

Participe de nossas Atividades - Ensinamentos dos Mestres de Luz
Cursos . Workshops . Aulas canalizadas . Palestras . Vivências

bém há uma porcentagem que vem crescendo
continuamente, que está expandindo seus níveis
de consciência, buscando despertar as potenci-
alidades interiores que lhes possibilitem retor-
nar a esses contatos com consciências e inteli-
gências superiores, partindo de um desenvolvi-
mento espiritual.

Deveis vos tornar conscientes de que ten-
des níveis superiores de consciência e de inteli-
gência. Há muitas almas que, por suas próprias
obras e méritos, evoluíram, se desenvolveram,
resgataram seus karmas, iluminaram seus níveis
de consciência, se na realidade, todos possuem
as mesmas potencialidades e podem do mesmo
modo alcançar esses níveis superiores da vida.

Todos possuem energias físicas superiores,
como também uma inteligência física superior.
Além disso, possuem níveis de consciência as-
tral que são superiores aos níveis de consciên-
cia física; os níveis de consciência mental, que
são superiores aos níveis de consciência astral;
os níveis de consciência búdicos ( ou da alma),
que são superiores aos níveis mentais, e assim
sucessivamente.

No passado, havia uma busca desses níveis
de inteligência e de consciência superiores em
muitos povos antigos. Eles sabiam que precisa-
vam fazer esse contato, tanto internamente como
externamente. Então, buscavam essa conexão,
criavam os mais diversos símbolos, templos, ri-
tuais, técnicas para fazer o contato interno e o
contato externo, pois sabiam que, desta forma,
tudo se tornava mais fácil.

Hoje não há, de um modo geral, a busca dessa
conexão e comunhão interna. Há os que buscam o
contato externo nos momentos de aflição através
das religiões; há os que buscam os ovni´s, há tam-
bém aqueles que buscam alguém que os salve e
que se consolam com as ilusões dos outros. To-
dos, inconscientemente, estão em busca de um
contato interno, uma comunhão, uma comunica-
ção com seus níveis superiores, mas não o fazem.

Os templos nas grandes civilizações passadas
funcionavam como meios para que esse contato,
essa comunhão, essa conexão pudesse ser feita.
Buscava-se o contato com consciências e inteli-
gências superiores porque isto fazia parte da evo-
lução, havia a consciência de que isto era um de-
ver a ser cumprido para uma expansão real da alma,

MESTRE SUTRA
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4 Mensagem recebida em: 13.11.2002.

logias. Por exemplo, um determinado registro em
uma pedra ou uma madeira tinha tantos significa-
dos que poderia representar uma biblioteca intei-
ra. É preciso penetrar no símbolo, saber sua cha-
ve, seu significado ou seus múltiplos significados
porque os símbolos antigos são autênticos ensi-
namentos vivos. Para muitos, hoje, uma pedra é
somente algo morto, sem vida, mas para aqueles
que viviam no passado em comunhão com a natu-
reza a pedra era parte da vida porque é feita de
átomos e dentro deles há energias, e energia é vida.

Esta humanidade está sendo preparada para
ter a consciência de que precisa se conectar com
níveis de consciência e de inteligência, tanto in-
ternos como externos, superiores aos níveis fí-
sicos porque a vida não é a forma, vida é ener-
gia inteligente e consciente em diversos níveis
de manifestação.

Então, a idéia de que a vida é a forma será
rapidamente abandonada, porque a vida é eter-
na. A vida da alma e do espírito habita a forma
para divinizá-la. Talvez muitos tenham medo de
se olhar no espelho e se interrogar: O que fiz
com a minha vida?

Diariamente, tendes o conhecimento de no-
tícias, através dos jornais, noticiários e revistas,
em que pessoas jogam a vida na lata do lixo ou
em uma penitenciária pelo resto de suas exis-
tências. É preciso ensinar o que é a vida, porque
a maioria das pessoas não sabe. Julgam saber,
mas não sabem. E para isto tendes de usar uma
linguagem objetiva e prática.

No próximo ano4  a Escola da Síntese entra-
rá no ritmo de uma nova vida, de novos níveis
de consciência. A consciência velha está mor-
rendo realmente, porque a simbologia antiga da
consciência e da inteligência é a simbologia da
borboleta e da lagarta.

A lagarta se interioriza para se transformar
na borboleta, a borboleta cria múltiplos ovos
para que surjam novas lagartas, futuras borbo-
letas. A consciência e a inteligência se renovam
infinitamente, como a lagarta e a borboleta.

A consciência velha é transformada pela
força da nova consciência e a inteligência se
renova a cada etapa desse processo, até o mo-
mento em que a consciência voa para outros
horizontes, tal como uma nova borboleta. É uma
expansão da inteligência e da consciência que
se movimenta e avança para outros patamares,
outros níveis superiores.

A inteligência não está a serviço da destrui-
ção, como muitos pensam, porque é sagrada,
divina e criativa, pois reside no espírito, é uma

criação divina que foi dotada dos Três Aspec-
tos, Pai, Filho, e Mãe, ou seja, vontade, amor-
sabedoria e inteligência. Portanto, é divina e não
deve ser usada para destruir, mas sim para cons-
truir, criar e recriar. Quando a inteligência é usa-
da para destruir, deixa de ser inteligência. A in-
teligência foi criada para construir, para expan-
dir, e existe no Universo como uma força cria-
dora, não destruidora.

Uma faca é um utensílio para facilitar a vos-
sa alimentação, então é um instrumento facili-
tador para a vossa vida, mas quando é utilizada
para matar vosso semelhante, deixa de ter aquele
sentido. A faca não foi feita para matar, mas para
cortar os alimentos e facilitar a vossa alimenta-
ção. Correto?

O ser humano está se confrontando interna-
mente com o verdadeiro sentido da vida e vai se
questionar ainda mais a respeito da vida, da
consciência, da inteligência, e de como devem
ser utilizadas. A consciência e a inteligência hoje
no mundo parecem muito distantes do princí-
pio criador e evolutivo que é transformar a vida
e elevá-la a oitavas superiores.

Que inteligência e que consciência há quan-
do poluís o ar, as águas e a terra?

Sem ar, sem água, sem terra fértil, vossos
corpos morrerão. Como pudestes extinguir tan-
tas espécies de vida neste planeta?

Podemos chamar isto de consciência? Não!
Podemos chamar isto de inteligência? Não!

Então, é preciso ensinar o que são consci-
ência e inteligência dentro desse prisma, levan-
do as pessoas a vivenciar o que é a inteligência
e a consciência que todos possuem, em espírito
e em verdade, e que se conectam com outros
níveis superiores da vida divina.

É bom que comeceis a vos preparar interna-
mente para esta conexão com níveis superiores
da vossa consciência. Esse contato depende de
uma reavaliação da vossa vida, do que tem sido e
como quereis que seja, ou como estão os vossos
níveis de inteligência e de consciência e como
quereis que sejam, porque somente deste modo
podereis determinar o vosso futuro, tanto para
onde como com quem estareis caminhando.

Todo tipo de artificialismo, de máscaras, ver-
nizes, rótulos, memorizações fantásticas de cen-
tenas de livros, de bíblias, são como nuvens de
fumaça que somente desaparecem quando den-
tro do ser humano se movimenta uma expansão
da inteligência e da consciência.

A vossa vida é eterna, o sagrado e o divino
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estão no espírito e na alma e precisam se exterio-
rizar. Há uma necessidade interna em cada ser
humano de exteriorizar o divino e o sagrado, por-
que esta é a força aglutinadora que ajudará a des-
pertar o sagrado e o divino também nos outros.
Muitos se sentem perdidos, entrando numa an-
gústia cada vez maior e também em depressão. E
os que já possuem uma consciência do estado e
dos perigos que ameaçam a humanidade e o pla-
neta também estão angustiados, não conseguem
dormir direito, e têm urgência de ajudar.

Há uma urgência em despertar esses níveis
de consciência e de inteligência no máximo de
seres humanos que for possível. Grande parte da
humanidade necessita de uma base correta de
conhecimentos para firmar seus pés em rocha fir-
me, utilizar novas ferramentas para a expansão
da consciência e da inteligência, a fim de apren-
der que a vida não é a forma, que todos possuem
enormes potencialidades que precisam ser des-
pertadas e, que se trata de um trabalho individu-
al, sim, dentro de um trabalho grupal aquariano.
O trabalho aquariano em grupo não utiliza a per-
sonalidade, mas sim o coração e a alma.

Um grupo aquariano trabalha na unidade e
com vários níveis de unidade, e um deles é a
unidade do chakra cardíaco com a alma, com-
partilhando as experiências com todos, ou como
Jesus dizia: “Compartilhai o pão nosso de cada
dia”, compartilhando a experiência de cada dia
porque assim todos ficam mais enriquecidos,
mais alimentados espiritualmente.

A Era Aquariana não é uma era de imposi-
ção, mas sim de exposição, de experiência, de
prática, vivência. Então, a humanidade está gra-
dualmente se confrontando com isso, terá de
reavaliar o que é viver, o que é consciência, o
que é inteligência, o que é sagrado, o que é di-
vino, o que é Deus.

O velho Deus das religiões está desmoronan-
do, mas muitos que se intitulam “progressistas”,
dentro de algumas religiões, já estão mudando o
conceito de Deus. Para esses, o novo conceito de
Deus está baseado na experiência de cada um
com Deus e na expansão da inteligência e da cons-
ciência que trará novos conceitos que avançarão
na transcendência da própria vida. E, um dia, es-
ses conceitos também se tornarão velhos e novos
conceitos surgirão, porque Deus também está se
expandindo e evoluindo.

Não basta somente estudar e pesquisar, é
preciso colocar isso em ação, vivenciar, experi-
enciar para que novas experiências, novas vi-
vências e novas sabedorias surjam para ampliar

os conceitos.
No Egito antigo, o conceito de vida era a eter-

nidade, vivia-se para preparar a próxima vida. A
vida não era a forma, mas o que surgiria depois
do corpo morrer. Hoje o conceito de encarnação
existe mas não há uma preocupação de se prepa-
rar para a próxima e não há uma visão humanitá-
ria da vida. Um dia, esta humanidade avançará
para outro estágio evolutivo e saberá viver de
acordo com os princípios divinos que residem na
alma. A Era Aquariana é revolucionária e trará
novos conceitos sobre a vida e a evolução, e en-
tão será possível viver nesta humanidade com
mais consciência e maior sabedoria.

Agora, coloco-me à disposição para as per-
guntas.

A – Quando as pessoas estão buscando uma
religião, na verdade procuram algo mais. Mas
quando ficam sempre na mesma postura de re-
zar ou de cantar, isto não muda nada. Elas não
conseguem ver que nada está mudando? Então,
que busca é esta?

Sutra – Obviamente, não é uma busca cons-
ciente. No momento em que alguém se filia a
uma religião, procura seguir seus códigos mo-
rais, seus princípios para se comunicar com o
Deus da religião. Quanto está aflito pede ajuda,
proteção, e procura uma comunicação. Quem se
comunica? O corpo, a mente, a alma, o espírito?

Então, uma parcela de seu ser busca se co-
municar com Deus.

Agora, qual é o problema? Não sabe que a
comunicação deve ser com o Deus que está den-
tro dele. Entretanto, como ainda não despertou
para isso, procura seguir os preceitos da reli-
gião e se tornar uma boa pessoa ajudando os
outros, o que não deixa de ser um despertar da
consciência e da inteligência através da bonda-
de. Se conseguir se tornar uma pessoa boa, e não
uma pessoa ruim, na próxima vida estará mais
livre para dar um “salto quântico”. Anda deva-
gar nesta vida, mas talvez na próxima vida ande
mais rápido. Se formos medir quanto uma lagar-
ta anda em toda a sua vida e constatarmos que
anda um quilômetro, é provável que este seja
considerado um grande feito para uma lagarta.
Porém, quando ela se torna uma borboleta, pode
percorrer milhares de quilômetros.

A lagarta sabe que será uma borboleta e se
prepara para isto. Um dia, voará por longos es-
paços e terá uma nova vida. O ser humano tem
uma alma que é, como uma borboleta, mas não
acredita nisto e acha que será como uma lagarta
por toda a vida e toda a eternidade. Não se pre-

MESTRE SUTRA
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para para voar, fica preso à terra e à idéia da
morte como o f im de tudo. Enquanto no seu
âmago, em sua essência, a lagarta sabe que é uma
borboleta e não tem dúvida de que um dia voa-
rá, o ser humano não acredita que a alma é a
borboleta que está à espera de se libertar. Ele
não se prepara para libertar a sua alma para que
voe pelo Universo infinito.

A – Procuro expandir meus conceitos através
da vivência com a minha alma, da experiência com
os meus meios de comunicação com a alma. En-
tão, construo novos conceitos e isto me permite
entrar em contato com outros seres. É como se ti-
vesse uma televisão que ainda não sei usar; vou
descobrindo ao ligá-la à energia elétrica e depois,
à medida que percebo que é necessário ligá-la  à
antena, descubro que é preciso sintonizar o canal
correto, etc. A pergunta é: tenho de buscar as ex-
periências para chegar ao contato correto?

Sutra – Cada um evolui dentro de sua pró-
pria experiência e vai descobrindo conceitos
novos. Um discípulo, ou uma alma no Caminho
da Luz, jamais se prende aos conceitos velhos
como se fossem os únicos. As almas que ainda
não estão no Caminho consideram seus concei-
tos velhos como sendo os únicos. Para uma alma
no Caminho eles são mutáveis, temporários; são
utilizados em suas experiências, mas a partir daí
eles morrem porque novos conceitos surgem. É
como a história da lagarta e da borboleta. Quan-
do uma pessoa se prende a um determinado co-
nhecimento mesmo que tenha chegado ao auge
dele, f ica estagnada, cristalizada. Por muito
transcendente que seja uma sabedoria, sempre
é parcial. E uma alma no Caminho tem a consci-
ência de que seus conceitos mudam a cada nova
experiência, isto é expansão. Muitas vezes, de-
pois de ouvir uma aula com um Mestre, vossos
conceitos mudam, e ao sair daqui5 percebeis que
uma mudança interna ocorreu. O que o Mestre
fez? Destruiu os vossos conceitos?

Não! Somente os ampliou! Desta forma, os
conceitos não são eternos, mas sim- temporários.

A – No passado, uma parcela da humanida-
de e de almas que trilhavam o Caminho era
consciente de que a vida é energia e trabalha-
va com as energias. A diferença hoje é postura
interna da grande maioria? Há uma tendência
da humanidade de retornar a essa consciência?

Sutra – Para a grande maioria Deus está longe
e para se chegar a Ele é preciso passar por uma
infinidade de intermediários. Grandes Mestres
ensinaram que Deus está dentro do ser humano;

toda mensagem de Jesus tem o objetivo de cons-
cientizar todos de que: “Deus está dentro de vós.”
Certo? Este conceito não foi aceito. As religiões o
derrotaram. Jesus foi derrotado pelo cristianismo
que criou um Deus longe dos homens, ou um Deus
que está nos altares. São Paulo disse: “Deus não
habita em templos feitos pelas mãos dos homens.”
E o que fizeram? O contrário: criaram igrejas e
enclausuram Deus dentro delas. Jesus ensinou:
“Deus está dentro de vós.” Mas o que as religiões
dizem? Que Deus está no céu!

Então, as religiões cristãs criaram conceitos
contrários àqueles que foram ensinados à hu-
manidade há mais de 2.000 anos. Esses concei-
tos aprisionaram os seres humanos porque se tor-
naram dogmas, e não há evolução nos dogmas.

A – Houve deformações?
Sutra – Houve cristalização. Os dogmas fo-

ram criados pelos homens e são imutáveis, não
podem ser questionados, devem ser aceitos e
ponto final.

Antigamente os conceitos eram questioná-
veis, todos podiam questioná-los e era impor-
tante que fossem questionados porque, deste
modo, evoluíam, se expandiam e mudavam. A
partir do momento em que um conceito é ampli-
ado por uma explicação mais abrangente, ele
adquire uma dinâmica diferente e nova.

Se os conceitos de vida, de consciência e de
inteligência tivessem sido ampliados, a violên-
cia não existiria, assim como as injustiças e as
guerras. As doenças, a miséria, a fome e todo esse
caos no mundo são uma derivação de todos os
falsos conceitos criados pelo imaginário huma-
no. Não são conceitos que levam a uma evolu-
ção; foram criados por personalidades humanas,
como se fossem verdades únicas; criados por
aqueles que se julgam os donos da verdade.
Quando a verdade tem um dono deixa de ser ver-
dade, porque a autêntica verdade não tem donos;
sempre se transforma, se amplia, se expande, cri-
ando visões novas, ou uma nova consciência.

Quando penetrardes na frase de Jesus: “Pela
verdade sereis livres”, vereis que este conceito
é muito mais transcendente e mais abrangente
do que parece. É um conceito evolutivo; quanto
mais vós mergulhardes em sua essência mais
sabedorias assimilareis, porque traz um princí-
pio da vida que é eterna, infinita. Ele é como a
ponta de um iceberg.

A –  No tempo da civilização atlanteana, o
conceito de que vida é energia era algo aplica-
do e vivenciado?

Sutra – Quando falam da Atlântida, muitos
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pensam numa civilização que sempre viveu o
apogeu, ou melhor, que esteve sempre no máxi-
mo. Então, porque decaiu? Na civilização atlan-
teana existiram muitas raças, muitos povos, mui-
tas nações, como hoje. Existiram povos e raças
muito evoluídos, mas também outros povos que
seguiram por caminhos muito obscuros. Como
no Egito, houve épocas douradas. Akhenaton
praticamente marca o fim da 18ª dinastia, até aí
houve altos e baixos. Mas o povo até aí tinha
uma postura melhor que hoje em vários aspec-
tos, e pior em outros aspectos, depois entrou em
decadência, tanto que desapareceu.

O Império Romano teve seu período áureo e
depois sofreu uma queda desastrosa. A Atlânti-
da foi a mesma coisa. Neste caso é importante
ressaltar que houve um período no qual boa parte
da civilização evoluiu nos princípios da vida
divina, mas não a sua totalidade.

A – Estamos em um período da evolução da
humanidade em que há a tendência do ser hu-
mano vivenciar novamente a energia como fon-
te de vida? Todas as civilizações que passaram
pela Terra contribuíram para que esse conceito
novo surgisse?

Sutra – Não se pode dizer que a humanidade
está vivenciando as energias de Aquários, mas
sim que está despertando para as energias de Aqu-
ários; ainda muito poucos estão vivenciando Aqu-
ários. Então, há um novo despertar da consciên-
cia e da inteligência, porque houve um grande
período de adormecimento, por isto falei que a
humanidade está atravessando a noite da alma.

Mas há aqueles que estão acordando. E é mais
fácil exemplif icar esse despertar do seguinte
modo: hoje nesta sala há aqueles que acordaram
às 6 horas da manhã, há os que acordaram às 7,
outros às 8, 9 e às 10 horas, não é? Deste modo,
nem todos acordaram às 6 horas da manhã, vale
dizer, no mesmo momento. Alguns despertaram
e depois voltaram a dormir. Espiritualmente, isto
acontece. Muitos despertaram mas depois resol-
veram voltar a dormir, e quando novamente acor-
daram, haviam perdido a hora. Não é? Espiritual-
mente é a mesma coisa. Há um novo despertar,
mas já houve outros, e muitos, que se encontra-
vam em estado de adormecimento.

A – De sonolência...?
Sutra – Não é sonolência! É mesmo um

adormecimento, como o estado de dormir pesa-
do. A humanidade passa por esses estágios.

E qual é a diferença da situação atual com a
do passado?

No passado, as etapas desse despertar eram

bem distintas e separadas, ou seja, físicas, emo-
cionais e mentais, seqüencialmente. Hoje, esse
despertar se utiliza simultaneamente da consci-
ência física, da consciência emocional e da cons-
ciência mental. Do mesmo modo, está utilizan-
do a inteligência cerebral, a emocional, a men-
tal e a búdica, simultaneamente. Esse novo des-
pertar coincide com a regência do Terceiro As-
pecto na Era Aquariana e também com a chega-
da à Terra da energia Crística Cósmica, que é
Trina. Pela primeira vez, a Força Crística está
utilizando os Três Aspectos e os sete raios que
estão ativos e dinamizados neles.

Tanto os sete raios como os Três Aspectos
estão sendo vivenciados simultaneamente na
alma. Isto é novo e revolucionário, o que fará
surgir conceitos novos e fará com que conceitos
muito antigos sejam revistos e transformados.

Hoje o despertar é muito mais rápido e mais
abrangente para um maior número de almas, mas
também há a possibilidade de muitos terem mais
criatividade para crescer e evoluir.

A consciência da destruição do planeta está
se espalhando; muitos estão conscientes de que
não há a necessidade de destruir, mas sim de pre-
servar a vida em todos os sentidos. Os meios de
comunicação estão levando todos tanto à consci-
ência de que não se deve destruir, como à infor-
mação de como se deve destruir. Desta maneira,
hoje a mídia ensina como roubar, como assaltar,
como matar, e ainda mais, mostra como escapar
da punição ou prova que nada acontece com quem
destrói ou mata. A vida vale menos que 30 moe-
das de prata, como na história de Jesus.

Do mesmo modo que tudo isto está criando
conceitos artificiais de vida, simultaneamente há
diversos setores da sociedade, em todo o mundo,
que estão criando conceitos novos, novos aspec-
tos da consciência, da inteligência, da criativi-
dade, da responsabilidade com a vida de todas as
raças, de todas as nações, de todos os continen-
tes e do planeta. Está crescendo na consciência
humana o conceito de que o planeta Terra é a casa
onde todos evoluem e que todos são co-respon-
sáveis pelo seu futuro, assim como pelo futuro
da humanidade, uma vez que todos compõem
uma só família humana. Isto está acontecendo!

Que a força amorosa de vossas almas vos
conduza pelo Caminho da Luz!
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Tel: (21) 3183-4122

Ministramos nossas
atividades em outras cidades.

Os interssados favor
nos contatar

divulgacao@portaldasintese.com.br

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

A Escola da Síntese reune em grupos de trabalhos e de desenvolvimento,  pes-
soas que realmente sintam o grande chamado interior e superior, aqueles que sen-
tem que vieram a este mundo para realizar algo maior em favor da evolução da
humanidade e do planeta e que já não tem 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
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Workshops
Aulas Canalizadas
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O QUE É...?
Vol. III

Autor:
Henrique Rosa
10,5 X 15,5 cm
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Vol. II

Autor:
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O Universo Interno
de Homem
Autor: Henrique Rosa
320 pág. � 14x21 cm � ISBN:  85-85587-28-8

Esta obra é uma contribuição para todos os estudantes de Ciências Esotéricas, do
espiritualismo e para aqueles que buscam encontrar seu próprio caminho interior,
desvendar o lado ainda oculto do homem e da vida. É uma pequena síntese do que
muitos Mestres de Luz e seus discípulos têm ensinado e transmitido para a humanidade
e também o resultado da longa experiência, da vivência, dos estudos, das pesquisas e
práticas de Henrique Rosa, iniciados nesta vida em 1962 nas Ciências Esotéricas e
desde 1967 como canal espiritual consciente dos Seres de Luz, os Mestres, sobre o
fantástico Universo Interno do Homem que, na verdade, está dentro de outros
universos maiores.

A Lenda da Criação
Autor: Henrique Rosa
32  pág. � 14,8 x21 cm  � ISBN: 85-85587-23-7

Henrique Rosa recuperou essa lenda e nos relata mais uma de suas
experiências: “Ao longo da minha peregrinação pelos caminhos da vida eterna, na
busca da Luz e da Sabedoria, muitas histórias, lendas e mitos ouvi de muitos povos
que hoje estão esquecidos da memória dos homens. Estas narrações estão
registradas profundamente em minha alma como se fossem escritas a fogo para
nunca mais me esquecer.”

É a Lenda da Criação, que ele nos relata nesta obra, de um povo que não existe
mais e está completamente esquecido pelos homens, numa linguagem fácil de ser
compreendida pelos leitores de todas as idades.

Os Caminhos Aquarianos
Coleção Esoterismo Aquariano - Série I- Vol. I
Conde Saint Germain e seus convidados
Aulas Canalizadas de Ciências Esotéricas
Canais espirituais: Henrique Rosa e Lourdes Rosa
75 pág. � 14,8 x21 cm � ISBN: 85-85587-25-3

Caminhando com os Mestres
Coleção Esoterismo Aquariano - Série III - Vol. I
Aulas Canalizadas de Ciências Esotéricas
Canais Espirituais: Carlos Eduardo Nascimento,
Eliana Vita e Valéria Mattua Fernandes
75 pág. � 14,8 x21 cm � ISBN: 85-85587-27-x

LANÇAMENTOS

A Editora Portal, no intuito de facilitar o acesso à Sabedoria dos Mestres de Luz criou
uma coleção em forma de cadernos, com várias séries, em volumes. Cada série
representa uma linha de trabalho composta por vários Seres de Luz em forma de
aulas, referentes aos trabalhos, pesquisas, estudos, vivências e experiências realizadas
em nosso departamento de divulgação,  a Escola da Síntese.

Assim, esperamos colaborar com todos os estudantes do esoterismo e
espiritualismo, colocando à disposição dos grupos de estudo e pesquisa,  ensinamentos
que trazem uma nova perspectiva dentro do esoterismo aquariano que está surgindo
na Era de Aquários, para o benefício da evolução e espiritualização da Humanidade.


