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Ao leitor 

Faz-se hoje necessário aprofundar a com

preensáo das leis que regem planos superi

ores da existencia � dado que muitas pes

soas se encontram, consciente ou incons

cientemente, a servic_:;o da manifestac_:;áo de 

urna nova etapa evolutiva da Terra, mais 

luminosa. Em especial as que ainda antes 

de vir ao mundo se autoconvocaram para 

viver e servir nesta época poderáo chegar a 

descobertas valiosas com as reflex6es aqui 

pro postas. 



És Viajante Cósmico é leitura indicada tanto 

para os que se aproximam agora do cami

nho espiritual e tem seus primeiros con

tatos com essa visáo da vida, como para 

antigos estudantes. Mantém o pensamento 

do leitor ligado a fontes de inspirac;áo ele

vadas, enquanto reapresenta, de forma sim

ples, precisa e atual, verdades eternas. 

Nestes tempos em que !utas e sofrimentos 

parecem dominar o cenário mundial, possa 

este livro contribuir para a revelac;áo da 

realidade que subjaz as aparencias e para a 

sustenta<_;áo de urna rede de luz formada 

por pensamentos de Bem. 



Palavras de abertura 

Dispóe-te a transformac;;áo, simplesmente. 

Náo tentes conduzi-la. Se aspiras a ir mais 
além, que sentido tem velhos métodos? 

A consciencia-luz é despertada em ti quan

do te voltas a tua fonte interna e, sedento, 

clamas por água de vida. 

Pela aspirac;;áo e pela fé, serás conduzido a 

participar de um vasto Plano Evolutivo. É 

necessário conheceres outras dimensóes 

da existencia para poder cooperar ampla

mente com ele. 
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A aspiração e a fé te permitirão construir 
um novo tempo, o mundo vindouro. 

A vida interior, caminho da libertação, re-
vela-se aos puros e inocentes, aos que 
mergulham no desconhecido. 

Sendo o que és em espírito, tu te tornarás 
realmente útil. Deixa de lado, portanto, 
reações superficiais. 

A Obra é universal e infindável, e suas 
raízes se aprofundam na eternidade. Cada 
degrau construído é base para o seguinte, e 
a ascensão contínua é o alento dos que 
dela participam. 

Deixa-te permear pelo fogo da devoção, 
pois bênção sublime recai sobre os que 
reconhecem o poder do espírito. Serás 
conduzido a moradas longínquas. 
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Parte I 

Reflexões sobre o Caminho 

Muito além deste mundo 
está a Vida que te anima. 
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És viajante cósmico e hás de reconhecer 
tua jornada. 

Os limites de um córrego devem ser 
alargados para que em seu leito possa 

fluir o caudal de um rio. 

No caminho espiritual penetrarás estados 
cada vez mais elevados, e tua consciência 

se ampliará. 

És portador de uma chama de sabedoria 
em níveis profundos do teu ser. Assim, 

obedece às indicações internas que te são 
dadas. Além de guiaHe, essa chama 
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iluminará o caminho de irmãos cujos 
passos seguem os teus. 

O fogo aceso em teu ser irradia-se por 
meio da tua aspiração. 

Mantém a todo custo a aspiração 
ao Alto, mesmo em ambiente adverso. 

O caminho do espírito é o caminho 
do fogo: requer de ti coragem 

e determinação. 

Para seguires a senda interior com pureza, 
dignifica o corpo que teu espírito habita. 
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Se a vibração do teu corpo atingir certo 
grau, ele poderá expressar 

cristalinamente a energia da tua alma. 

Usa a sublime energia que te anima 
e não deixes que o mal se infiltre 

e se alastre em ti. 

Para sutilizares a matéria que carregas, 
precisas de novas energias. Teu corpo 

físico se aperfeiçoa quando responde às 
vibrações da luz, do amor e da harmonia 

do teu ser mais elevado. 

À medida que a luz das tuas células 
for despertando, novos ensinamentos 

emergirão do teu mundo interior. 
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Teus corpos materiais e os sutis devem 
impregnar-se de reverência à Vida 

imanente em todo o universo. Tudo o que 
tens a fazer é entregar-te a Ela e deixar 

que Sua verdade se revele. 

Como servidor do Plano Evolutivo, 
busca que teus passos sejam indicados 

pela visão interior. 

No caminho espiritual. a aprendizagem 
é contínua. Uma de suas belezas está em 

sempre mostrar-se sob novas vestes. 

O caminho espiritual tem início quando a 
consciência vai além dos limites pessoais. 
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Quem é muito amigo de si mesmo não 
conhece a fraternidade. 

Sempre que a energia interna se revela, 
ela te leva a depurar o caráter e a 

manifestar padrões superiores de conduta. 

Trabalha pela profunda transformação do 
teu ser e não só por mudanças efêmeras. 

Tua ambição por conhecimento deve 
transmutar-se em amor à Verdade. 

Tua tarefa prioritária é amar a Verdade, 
lei suprema. A Verdade é simples, mas 
deves nela basear tua vida; a mente a 
complica para esquivar-se de segui-la. 

17 



A lição mais necessária para o momento 
presente é trazida neste mesmo instante. 
Sabedoria é estar em ressonância com o 
fluxo da vida, é seguir a lei espiritual que 

se apresenta a cada etapa. 

O desânimo ante as dificuldades precisa 
ser banido pela decidida afirmação da Lei. 

Se contatares tua essência, 
preciosas indicações se tornarão 
acessíveis a ti. Quando chegar o 

momento de transpores o portal da vida 
interior, verás que o raciocínio, 

a dedução e a análise não te levam 
além do véu das aparências. 
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Não te enevoes com pensamentos 
concretos que te desviam 

do saber intuitivo. 

Recolhido em teu próprio centro, 
podes perceber o mundo interior a pautar 

a vida por suas leis. 

Para trilhares a senda evolutiva não 
bastam promessas, precisas realmente 

avançar. Quedas são inevitáveis, e a 
sabedoria está em te ergueres sem demora 

e te afastares de novos riscos. 

Não programes em excesso nem cries 
expectativas nesta etapa da tua evolução. 
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Na trajetória ascendente em que te 
encontras serás imbuído do 

poder oculto da fé. 

A fé no desconhecido calará tua busca 
de respostas externas. 

Deixa a procura de comprovações 
para os incrédulos e identifica-te com 

a fé que existe nos níveis mais 
profundos do teu ser. 

Se tens sede de espírito, serás 
abençoado pela fé. 

Todo passo verdadeiro na senda interior 
e cósmica assenta-se na fé. 
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Só a fé assegura a penetração da luz 
na consciência. 

Ou tens fé na sabedoria que rege tudo e 
todos, ou prosseguirás querendo escolher 

o próprio rumo pessoalmente. 

A fé prepara a matéria para acolher 
o impulso da alma. 

A fé permeia o eu consciente quando a 
mente, depois de pensar nela, se aquieta. 

Fé é a substância do que não vês, daquilo 
que na realidade mantém a tua aspiração. 
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Quem vive permeado pela fé, em vigília, 
tem a realidade suprafísica diante de si. 

Até teus últimos momentos neste mundo 
serás provado em tua fé. 

Por meio da fé poderás reconhecer 
realidades inusitadas e a elas servir. 

Mesmo que a escuridão te envolva, com fé 
no coração chegarás aonde deves chegar. 

A fé é uma virtude que te levará 
a superar obstáculos de outra forma 

intransponíveis. 
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A luz é carregada no mastro da fé; assim 
erguida, clareia vastidões impensadas. 

Para te manteres estável e fora da 
influência do caos, é necessário fé. 

Em dias críticos, a fé e a entrega de ti ao 
mundo interno é que te dão segurança. 

Quando há fé, ocorrem milagres, porque 
a partir dela contatas leis suprafísicas 

e reconheces a presença de teus 
Irmãos Maiores. 

Se tiveres fé no despertar espiritual, 
tuas etapas futuras se apresentarão 

mais prontamente. 
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É inútil quereres chegar aos mundos 
internos tomando os caminhos seguidos 

pela maioria. 

Ao cometeres faltas, invoca a fé; 
nos combates, busca a força 

e a direção internas. 

Enquanto não descobrires a fé em 
teu mundo interior, continuarás impotente 

escravo do teu poder pessoal. 

Quem olha apenas para os próprios pés 
jamais contemplará as estrelas. 

Deves reconhecer, na escuridão. 
a presença da luz. 
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A luz da mente superior chega à 
consciência como intuição. Como é luz 

delicada e tênue, pode passar 
despercebida. O ceticismo 

costuma ocultá-la. 

Só a intuição pode indicar soluções para 
os atuais problemas da Terra. 

A idéia intuitiva é preservada pela energia 
espiritual e flui sobre a mente purificada 

de egoísmo. 

A reflexão-sem-pensamento é possível 
a quem despertou para os níveis intuitivos 

do próprio ser. 
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O silêncio é o vestíbulo do encontro 
com a Realidade. 

Em silêncio serás chamado. 

Poucos momentos de silêncio e de 
autêntica entrega de um único ser à vida 
interior equilibram muito do que ocorre 

no mundo. 

Falar desnecessariamente desarmoniza o 
éter planetário e as vidas elementais 

que nele existem. 

Renuncia a comentários vãos e darás um 
passo rumo à liberdade. 
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O correto uso da palavra traz 
à consciência desenvolvimentos que a 

princípio não podes perceber. 

Transforma e eleva a tua palavra, 
e assim ouvirás os sons curadores 

do teu mundo interior. 

A verdade é pouco compreendida, 
e o silêncio, o melhor meio 

de se chegar a ela. 

No caminho do silêncio tuas células 
aspiram ao Alto. 

Ao vislumbrares o verdadeiro saber, 
optarás pelo silêncio. 
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Urna palavra inadequada lançada ao 
mundo é laço que prende a alma a esse 

mesmo mundo. 

Lava os pés e caminha no silêncio do 
coração, pois assim te indica a sabedoria. 

Para penetrar o silêncio e torná-lo criativo, 
é preciso fé no que não se vê ou que 

jamais se mostra por inteiro. 

Por reverência à senda interior, 
resguarda-te de falar dos próprios feitos e 

de comentar o que se passa com os outros. 

Se selecionares as palavras que proferes, 
terás visão clara da meta da tua vida. 
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Ao te esvaziares, chegarás à plenitude; 
ao silenciares, cruzarás fronteiras. 

Nestas horas críticas, é imprescindível que 
descubras e pratiques a oração 

silenciosa em teu interior. 

Dispõe-te a orar, individual ou 
grupalmente. 

O planeta precisa da oração dos 
devotos da Verdade. 

A devoção é força a ser cultivada; 
ela é que te libertará da incerteza. 
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P e r m i t e  q u e  a  l u z  d a  
d e v o ç ã o  t e  p r e e n c h a  

◊

A verdadeira devoção nada tem a ver 
com manifestações externas exaltadas. 

A busca de fenômenos é um perigoso 
desvio da pura devoção. 

Se com devoção invocares a sabedoria, 
um estado de serena humildade 

é a resposta que receberás. 

A humildade te preserva de enveredar 
pela senda do egoísmo 

e da manipulação material. 
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Eterna é a essência do teu ser, e para 
encontrá-la precisas abdicar da 

auto-imagem, tua transitória aparência. 

Antes de seres provado e examinado, 
pouco conheces de ti mesmo. 

Para que tua vida se transforme 
totalmente, indispensável é a vontade 

de ampliar a consciência. 

O sagrado está presente em tudo, ainda 
que oculto, e só a ele deves entregar-te. 

Pela tua afirmação constante do Bem, 
o mal se dissipa. 
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As mudanças se operam em ti conforme o 
emprego e o desenvolvimento das forças 

positivas existentes em teu próprio ser. 

Tem presente que estás em 
uma esfera interna e benigna, 

e assim evitarás que o caos circundante 

se infiltre em ti. 

No processo de descoberta da vida 
interna, o pensamento negativo comum 

vai cedendo lugar à presença sublime 
de uma realidade superior. 

Toda a bagagem de conceitos e idéias 
negativas deve ser posta de lado. 
Esvaziando-te, reconhecerás teu 
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verdadeiro trabalho e poderás 
realizá-lo com pureza. 

O sentido do trabalho sagrado será 
resgatado pelo Novo Homem que está 

surgindo em ti. 

Se queres servir ao Plano Evolutivo, 
doa-te sem esperar recompensas. 

Quando te tornas consciente 
das leis superiores e pronto a segui-las, 

já não precisas sair 
em busca de nada. 

Ao caminhares com decisão te ancorarás 
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na realidade profunda do teu ser, 
e não em promessas. 

Quem toma o caminho reto ama a solidão. 

Quem toma o caminho reto 
se esquece de si. 

Quem toma o caminho reto mergulha na 
Grande Corrente. 

Quem toma o caminho reto reconhece 
o signo da Hierarquia Espiritual. 

Quem toma o caminho reto se torna 
redentor. 
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Há quem esteja hoje transcendendo 
os limites da própria constituição humana. 

Percebes operarem-se em ti mudanças 
nessa direção? 

Serás chamado por um novo nome 
e saberás reconhecê-lo. 

É preciso que divises o caminho da luz 
e que dele jamais te afastes. 

Se porventura encontrares ignorância, 
não a deixes demover-te do caminho 

que escolheste. 

No caminho da luz não há lugar para 
tristeza, pois a alegria prevalece nos 
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avanços movidos pelos impulsos da fé. 

Precisarás de decisão firme para não te 

deixares distrair pelo ego ao longo 

do percurso. 

O prazer é mão traiçoeira que 

prende os fracos enquanto 

os afaga. 

A fraqueza surge das imperfeições 

humanas. Não te aferres a elas, 

para não perpetrá-la. 

Se optaste pelo caminho da Lei, 

não te deves confundir com tuas próprias 
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sensações nem com a evanescente 

realidade externa. 

Esquece tuas supostas necessidades, 

e te advirá um caudal de graças interiores. 

Não há verdadeira abundância que 

não seja fruto do contato com níveis 

espirituais. 

Esquece-te de ti e encontrarás a paz. 
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Parte 2 

Reflexões sobre a Ascensão 

Os fi·acos permanecem no ponto 
alcançado, quando não caminham para trás. 

Os fortes avançam lépidos pela senda 
ascendente do espírito. 
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O cosmos reclama a ascensão de todos 
os seus filhos a nível de consciência mais 

abrangente. Essa ascensão nunca foi 
tão necessária. 

Todos, cada um no grau em que 
se encontra, podem entrar em nova 

etapa da existência. 

O que de fato muda na vida da pessoa 
é o despertar de núcleos profundos 

do seu ser. 

A evolução se faz em ritmos ordenados. 
Portanto, tu que aspiras a ir avante, 
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põe em primeiro lugar ordem 
em ti mesmo. 

Aquele que se ordena e se doa pode 
reconhecer a própria luz e a do seu grupo. 

É pelo que vai exprimir-se um dia neste 
planeta que deves trabalhar, e não pelo 

que está em decomposição. 

Para colaborares com o advento do 
mundo futuro, desenvolve a imaginação 

sem te deixar levar por fantasias. 

O que é essencial se encontra 
no silêncio do ser. Quanto mais te doares 
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e te esvaziares de ilusões, mais te unirás 
à tua própria essência. 

O mistério da comunhão interna se 
tornará acessível a ti se te dedicares ao 

propósito evolutivo maior. 

À medida que te confirmas no caminho da 
luz, tua fidelidade a ele se aprofunda. 

O teu ser, então, já não se desvia 
da meta. 

A expansão interna da consciência 
reflete-se como um novo comportamento 

na vida externa. 
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Quando a paz interior toca os corpos, 
os sentidos se calam, a razão humana 

se recolhe e podes saber-te unido 
à Vida que tudo anima. 

Na paz interior encontrarás as respostas 
que necessitas. 

A solidão, tão temida pelos sensuais, 
é buscada pelos que têm sede do espírito. 

Renuncia a viver para os sentidos e 
para o mundo formal, se não queres ser 
tentado a ambicionar coisas efêmeras. 

Segue leis superiores e não uses energia 
com objetivos egoístas. Entrega-a 
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continuamente à Inteligência Suprema 
que vive em teu próprio ser. 

Muito antes de haveres pensado 
em te devotar à Verdade, ela já pulsava 

em teu interior. 

Tua vida está unida à Lei Criadora 
assim como os galhos da árvore 

ao seu tronco. 

A vivência da Lei dissolve qualquer dor. 

A essência da Lei é inerente a ti. 

Mantém-te sintonizado com a Lei e com a 
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tua meta, e a chama do amor 
se expandirá em teu ser. 

Verás neste mundo um outro mundo se te 
dispuseres à simplicidade do amor. 

Aproximar-se do amor impessoal significa 
libertar-se do jugo dos sentidos. 

Se viveres sob a lei do amor, mudarás 
tuas formas de convivência. 

O amor traz compaixão que transcende 
aparências e circunstâncias, 

sejam quais forem. 
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Quando o amor toca o coração de uma 
pessoa, ela já não critica. 

A vaidade e a presunção instigam a mente 
ao julgamento. Não percas tempo a 

criticar os demais, pois nada sabes deles. 

Ergue a âncora do teu barco e toma teu 
rumo, pois o Infinito te espera. 

É conhecendo a verdade infinita 
que conhecerás o amor profundo. 

Quando o coração é movido pelo amor, as 
obras têm poder magnético. 
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Dispõe-te a receber no coração todos 
os que buscam manifestar a Nova Vida . 

O amor, quando divino, é incondicional. 

O desapego é o primeiro degrau da senda 
ascendente da união; depois vêm outros, 

mais elevados. 

É no puro amor ao Criador que poderás 
viver o correto amor às criaturas. 

O desapego às criaturas é o principal fator 
para a vivência do amor total. 

Se há sabedoria, o amor é impessoal. 
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A imparcialidade é indispensável no 

serviço ao mundo que sofre. 

Para amar, deves desapegar-te 

de apoios externos. 

Se há desapego, cada momento 

é um novo impulso evolutivo. 

Uma consciência apegada a coisas 

e imagens terrenas não pode 
comportar a imensidão da sua própria 

realidade interna. 

O alento do espírito está no fogo dos 
céus. Para te elevares a esse fogo tua 

transformação deve ser total. 
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A bagagem que inevitavelmente trazes é 
obstáculo à fluência da pura energia. 

Lança-te ao Infinito com a certeza 
de que não estás só. 

Cada espírito faz parte de uma 
Hierarquia Criadora e está pronto 

para uma longa peregrinação. 

Quem verdadeiramente se uniu 
à Hierarquia não se deixa atrair 

pelo passado. 

Só desapegado do passado poderás 
reconhecer teu novo passo. 
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Se os homens clamassem por luz, 
mais rápida seria a transformação do 

planeta e já não haveria tantos abusos 
e tanto egoísmo. 

O caminho da separabilidade, cego à 
unidade essencial de toda a existência, 

é um caminho de conflitos e lutas. 

Nada adianta chorar pelas lutas 
travadas e pelas faltas cometidas. 

Mais vale seguir adiante. 

O perdão é uma oportunidade de 
reequilíbrio. Tens sempre o que perdoar, 

nos demais e em ti mesmo. 
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Se hoje jamais farias o que fizeste 
ontem, é sinal de progresso 

e não motivo de culpa. 

Ninguém pode expressar um estado 
que ainda não alcançou. Por isso, 

é inútil sentir culpa. 

Se o remorso persiste, demonstra que 
ainda não houve, de tua parte, decisão 

pela mudança de atitude. Quando de fato 
te dispuseres a agir de modo diferente, o 
remorso se diluirá ou nem mesmo surgirá. 

Grande é o serviço prestado 
por alguém cuja decisão de se 

transformar é inabalável. 
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Se retardares tua transformação 
por medo de falhar, 

nada de realmente útil construirás. 

Não te intimides ante o mal, 
mas não o desafies. 

Quando a escuridão se 
torna mais espessa, é sinal de que 

a luz está próxima. 

Se dirigires a mente para a 
meta correta, não terás medo 

da escuridão. 

No caminho espiritual o medo 
estar ausente,  principalmente 
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do desconhecido e o 
de abandonar o passado. 

Não olhes para trás. Assim evitarás 
desviar-te da meta e perder a clareza. 

Vigia para não trazeres ao teu caminho os 
hábitos doentios desta civilização. 

Não busques nas coisas da Terra o que só 
se encontra no mundo do espírito. 

Se ainda te sentes tolhido pelo mundo, 
ao mundo ainda pertences. 

A busca de conforto corrói o que, 
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na Terra, deveria servir de base para a 
expressão da vida do espírito. 

As comodidades são as grades da tua 
antiga prisão, e o desejo é o cadeado que 

a mantém fechada. 

Quem deseja e semeia coisas para si colhe 
amargura. 

Os que da matéria esperam sustento na 
matéria terão de procurá-lo. 

Lembra-te de que és um deus em 
potencial e de que a morada dos deuses 

é o Infinito. 
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Para cruzares o sagrado portal, primeiro 
largarás toda a tua bagagem. 

Quando a consciência, ainda que por 
breve instante, se ergue e transpassa os 

limites do individualismo, percebe a 
harmonia de esferas superiores. 

Oferta à Lei Maior o que tens 
de melhor e não acompanhes as barcas 

que estão indo a pique. 

Mais vale um único ser entregue 
ao espírito que milhões perdidos 

no mar do egoísmo. 

Não duvides da salvação um só instante, 
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para que a tua luz não se apague. 

♦ 

Não levantarás vôo enquanto ainda te 
atraírem relacionamentos externos. 

É doando completamente tua vida 
ao espírito e perdendo-a para ti, que a 
descobrirás em essência e verdade em 

tua consciência maior. 

A realização interna permanece secreta 
em algum ponto entre a consciência 

humana e o espírito. O caminho para essa 
realização é trilhado em solidão. 

Quem não renuncia às companhias foge 
ao temor que não quer reconhecer. 
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Transcendê-lo é o primeiro passo para 
a união verdadeira. 

No caminho para o espírito a 
aprendizagem é infinita, mas só os 

desapegados podem absorvê-la 
livremente. 

Nada deste mundo deve prender-te e 
retardar teus passos. Supera, a cada 

instante, o ponto evolutivo que 
alcançaste. 

Sacode o pó da inércia que durante 
milênios se acumulou sobre a tua 

consciência. 

A fadiga encontra ambiente propício 
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naquele que não se esforça. 

A cada momento, ou caminhas em direção 
à Luz ou te cristalizas em pontos 

já alcançados. 

É sempre preciso deixar crescer a gratidão, 
a entrega e a humildade para que não se 

insufle o ego. 

Em um autêntico processo de busca 
espiritual não há excesso de indulgências 

para com o ego .. 

Tudo o que o homem faz apenas por 
gosto pessoal será um dia a sua prisão. 
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É inútil clamar pelo Encontro usando 
palavras do mundo; o reino interno é 

revelado aos que nada pedem. 

Arrancando as raízes que prendem 
tua consciência à etapa humana, 

permitirás que ela se erga 
às alturas. 

A necessidade do espírito deve prevalecer 
sobre qualquer capricho do ego. 

Mantém-te em oração para não te 
envolver com os aspectos humanos 

do teu ser. 

Permanece sempre atento e pronto, 
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porque não sabes quando o teu Regente 
se revelará a ti. 

Avança, pois no lado interno da vida con-
tas com a ajuda de Irmãos experientes. 

A vitória não pressupõe que sejas perfeito, 
mas que estejas atento ao teu interior e lá 

estabilizes a tua energia. 

Em meio à batalha com as forças 
contrárias à tua opção, não há tempo 

para lamúrias. 

Em meio à batalha é preciso manter 
a aspiração ao Alto. 
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Em meio à batalha é preciso vigilância. 

Sem nada quereres, segue avante. 

Não te desvies da tua meta, não te 
disperses em conjecturas inúteis. 

Avalias a importância de assimilar 
a energia que do Alto te está 

sendo transmitida? 

Argumentos devem cessar diante da 
ordem 'Abandona tudo e segue-me", 

dada por Cristo .. 

Encontrarás recompensa 
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unicamente no cumprimento da 
Lei Eterna. 

Obedece aos desígnios superiores e 
estarás sempre seguro. 

Sintoniza com a Graça, 
e ela descerá sobre ti. 

Deves estar receptivo a energias 
cada vez mais sutis. 

Um estado de consciência elevado 
só se estabelece quando ceJtos véus são 
removidos, véus que impedem o ser de 

divisar com clareza a sua meta. 
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É necessário confirmares tua opção pelo 

cumprimento da Meta que percebeste. 

Quem hoje mantém acesa sua luz interna 

será um sábio amanhã. 

Lucidez e clareza mental dependem da 

sintonia com a fonte interior de sabedoria, 

imune às circunvoluções do ego. 

A luz interior fará com que circunstâncias, 

pensamentos e sentimentos intrusos se 
dissolvam ou se afastem. 

A dúvida é expressão da mente 
humana ainda não permeada por 

dimensões superiores. 
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O estado atual do planeta requer dos que 

já despertaram para a vida superior a 
confirmação de seus votos de 

dedicação a ela. 

Pouco a pouco a dor do mundo se tornará 
a dor dos autoconvocados ao serviço da 
humanidade e lhes ensinará a verdadeira 

doação de si. 

Ao assumires teu percurso, virão muitas 
provas, como a do medo de doar-te. 

Deverás estar sereno e firme. 

O medo nasce do envolvimento com as 
forças da matéria e suas miragens. 
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Se te mantiveres em estado de vigília e de 
oração, nada te amedrontará. 

Em estado de oração poderás perceber 
que teus corpos são apenas trajes e que, 

disciplinados, podem ser úteis ao 
Plano Evolutivo. 

Em trilhas desconhecidas, é prudente 
seguir quem sabe o percurso. Mas para 
que a Hierarquia possa de fato contar 

contigo, deves decidir-te a caminhar com 
teus próprios pés. 

Mantém-te desperto para reconhecer 
prontamente as novas etapas da tua vida 

interior tão logo surjam. 
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Vai. despido de todo desejo de ser ou de 

não ser, e busca apenas a realidade 
da tua essência. 

Para quem busca a Realidade, 

só importa o impulso à transformação. 

Começa um ciclo de sutilização do 

planeta, e isso implica mudança de 

comportamento do ser humano perante 
os bens materiais. 

Dádivas espirituais, internas, são recebidas 

gratuitamente e depauperam-se quando 
passadas adiante em troca de dinheiro. 

Lembra-te de que teu trabalho está 
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baseado na renúncia e não nos frutos 
da matéria. 

Tuas conquistas passadas nada 
representam diante do futuro que 

te aguarda. 

És esperado, e teu lugar 
já está assinalado. 
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Parte 3 

Reflexões sobre a Libertação 

Profunda verdade emana 
do coração daquele que se uniu 
às tarefas do Plano Evolutivo. 
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Enquanto estás encarnado, raramente 

és consciente das tuas ligações internas 

com o universo. Embora nem sempre o 

percebas, a Hierarquia Espiritual está 
continuamente presente em tua vida. 

Nunca houve tanta oportunidade de 

aproximação do ser humano à Hierarquia 
Espiritual, mas para um contato estável 

com Ela é preciso desenvolvimento 
da vida interior consciente. 

Para a humanidade terrestre, o mais 
importante é viver. Para a Hierarquia, é 

renunciar à própria vida e servir. 
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Maiores serão as tuas possibilidades 
de saber, de amar e de servir quando te 

imbuíres da energia da renúncia. 

Os efeitos de um momento de renúncia 
perduram eternamente. 

O homem forte rompe obstáculos, 
mas o renunciante atravessa-os como 

se não existissem. 

Chegaste ao fim de uma época repleta 
de enganos e retrocessos. Toda a esfera 

planetária está sendo redimida. 
Teu encontro com a Hierarquia 

espiritual está marcado. 
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A libertação da Terra já se mostra 
realidade. Também tu és artífice 

dessa Obra. 

É tempo de equilibrar as contas 
com o passado e de ingressar 

em um patamar de luz espiritual. 

Os sinais do fim de um ciclo estão aí, 
para quem os queira ver. 

A divinização da vida na Terra futura 
permitirá à humanidade contatos 

intergalácticos. 

O que está para suceder ultrapassa toda 
imaginação. 
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Mundos internos e sublimes devem 

refletir-se na face da Terra, e são 
necessários canais de contato com 

suas energias divinas. 

Decide-te a servir, a ajudar e a aquietar-te 
o mais possível. e assim te tornarás um 

canal de contato efetivo. 

O verdadeiro serviço se presta por meio 

da irradiação das energias do ser interior. 

Sem essa irradiação, todas as 

palavras são ocas e todas as ações

desprovidas de sentido. 

Não escolhas a seara em que atuar; 

ela te será indicada sempre que te 
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dispuseres a caminhar descalço 
e de mãos vazias. 

O serviço que prestarás não é teu: 
ao cosmos pertence. 

Cada vez mais vasta deve ser a ação 
de um ser a serviço, e rigorosa a sua 

concentração na meta espiritual. 

Em tua vida de serviço, não te deixes 
abalar pelo que ocorre em ti e em 

torno de ti. Para alcançares a requerida 
neutralidade, deves começar por 

receber vitória e derrota 
com imparcialidade. 
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Se nada esperas, podes ver em todos os 
fatos a obra da Graça e assim ter 

calma e equilíbrio. 

Uma ação realmente harmoniosa é 
plena de sabedoria do espírito 

e de energia de cura. 

As oportunidades de serviço elevado 
são oferecidas aos que são 

capazes de reverenciar. 

A reverência é a vitória em uma batalha 
sem lutas, batalha íntima em que o 

inimigo se rende antes mesmo do ataque. 

A reverência está na planta que se curva 
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ao vento, nas estrelas que se apagam 
ante o brilho do sol. na terra que 

se transforma em leito para acolher 
o rio e no rio que se molda ao caminho

que lhe é oferecido. 

Há profunda reverência no silêncio dos 
que chegaram à Fonte do Conhecimento. 

No caminho da reverência, o ser passa por 
fases de purificação. A primeira delas 

inclui o sofrimento. 

Para possibilitar as mudanças que devem 
ocorrer no homem, um fogo interno, 

purificador, torna-se ativo. 
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Tudo o que está gasto é sujeito
purificação. Acumulações inúteis serão 

consumidas pelo fogo purificador.

Passos decisivos são dados não com 
as dores do ego, mas com a alegria do 

encontro com forças interiores até 
então desconhecidas. 

Deves descobrir em ti as sementes 
de uma nova forma de ser. 

A Nova Terra aproxima-se. O que hoje 
é impossível será então realidade. 

Um momento importante para os que 
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preparam o advento da Nova Terra 
é o do despertar do altruísmo. 

O grito de dor do mundo 
é minorado pelos que verdadeiramente 

o ouvem e atendem.

Quem prepara um novo tempo curva-se 
tanto diante dos grandes quanto 

dos pequenos. 

Restringir-se às leis terrestres 
materiais resulta em limitação, 

sobretudo nestas horas significativas 
que o planeta atravessa. 
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Quantas vezes ainda renegas a Vida que 

te dá a vida ao atenderes à tua 

vontade humana e aos teus apetites? 

No universo existe o necessário 

para todos, e um sagrado equilíbrio se 

mostrará quando cada ser tiver seus 

desejos sob controle. 

Não consumas além do que te cabe. 

A mente humana é um labirinto de 

imagens e fantasias que podem elevar 

ou degradar a alma. 

A mente é para o homem de hoje o 

principal campo de batalha, 1r1as pode 
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transformar-se em honrado 
campo de serviço. 

A mente intelectual é apenas passagem 
para um nível mais profundo de 

pensamento. 

A mente analítica, estreita e precária, 
separa o ser humano dos seus poderes 
divinos e não o deixa ir além de certos 

limites. Precisa ser transcendida. 

A mente não iluminada é capaz 
de fazer um grão de areía parecer 

uma montanha. 

O homem espiritualizado adquire mente 
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exata, correta, ordenada, persistente, 
profunda e aguda. 

A sabedoria emana do coração e não da 
cabeça, da mente pensante. 

A mente recebe as vibrações do nível em 
que está enfocada. 

O processo de transcendência da mente 
começa com a prática da concentração 

na luz interior. Se te voltares com decisão 
para essa luz, serás pouco a pouco levado 

a unir-te à divindade. 

A compreensão que alcançares no 
caminho da união com o espírito deverá 
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manifestar-se como obras. 

A luz que irradias é observada do Alto, 
e por meio dela serás conduzido 

a lugar seguro. 

Para chegares ao teu lugar sagrado, 
oferta ao Alto o que de mais perfeito 

puderes expressar. 

Mesmo que habites o mundo das formas, 
podes já não pertencer a ele. 

Teu serviço pode levar-te ao mundo, mas 
ao mundo não deves consagrar-te. 
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Estarás pronto para receber as dádivas 
dos céus se tuas mãos não estiverem 

cheias das coisas da Terra. 

Onde há ilusão e apego à matéria e ao 
ego, a monotonia se espalha como 

a areia do deserto. 

É estéril a existência de alguém que não se 
volta para realidades indestrutíveis. 

Grilhões se rompem não por força, mas 
pela rendição ao Supremo Ser interior. 

Desde tempos imemoriais, do cosmos é 
enviado a ti um chamado à libertação. 
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Não há limitações para quem 
decididamente atendeu ao 

chamado interno. 

O dia do Encontro está próximo; porém, 
terás de manter clara a tua decisão. 

A mente usará os mais diversos ardis 
para desviar-te. Portanto, vigia sempre. 

A consciência que segue trilhas espirituais 
e se desprende da vida formal pode 

ampliar-se ao Infinito. 

Chegam ao sentido de irmandade 
os que se reconhecem parte de um 

Todo impessoal. 
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A visão da Verdade é abrangente, e não 
está ao alcance de um só indivíduo. 

Quando o esforço grupal 
para o cumprimento do Plano Evolutivo 

é correto e as aparências são 
transcendidas, nenhuma 

desordem prevalece. 

A existência permanece estreita enquanto 
a consciência não se abre para 

a vastidão do cosmos. 

Quem é abençoado pela Luz toma 
a Meta como linha mestra. 

Quem se entrega ao serviço universal tem 
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o desapego como escudo.

Lembra-te sempre de que a vida externa, 
efêmera, é apenas a base material para a 

elevação da consciência. 

O fraco teme a morte, o forte a enfrenta e 
o sábio a transcende.

Os que se encontram na Terra 
costumam ter anos de escuridão em meio 
a alguns poucos dias de sol. Isso se deve à 

restrita receptividade da matéria a 
energias superiores. A consciência pode ir 

além dessa condição limitada. 

A passagem pelos subjetivos túneis 
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de escuridão ou pelo vazio é necessária 
ao ser que desperta para uma realidade 

mais profunda. 

Foste convocado para atuar em um 
nível de existência mais elevado do que 

este em que é possível morrer. 

Grande é a luz que te espera, e deves 
ir ao seu encontro despojado de temores 

e de apegos. A meta pela qual clama o teu 
Ser Interior deve realizar-se plenamente. 

Avança, pois o momento da mudança é 
este que agora vives. 
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O que realmente importa é decisão 
interior. Expectativas e planos devem 

ser queimados no ardor da tua 
entrega ao Alto. 

A entrega ensina à consciência que o mais 
importante não é buscar egoisticamente a 

evolução, mas servir. 

A verdadeira entrega brota de uma 
premência interna: o ser necessita tanto 

dela quanto do ar que respira. 

A entrega é a única trilha que leva ao 
cume da montanha. 
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É necessário entregar-se, saber ouvir e, 
na maioria dos casos, calar. 

Se resíduos do passado ainda persistem, 
lava-os nas águas puras da devoção 

e da entrega. 

Aquele que verdadeiramente se entrega ao 
seu Ser Supremo nada mais teme: 

venceu em si próprio o inimigo. 

Hás de estar preparado, pois se os 
Mensageiros baterem à tua porta e não 

a abrires prontamente, perderás a 
oportunidade de participar 

do Plano Evolutivo. 
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Se te for revelado o papel que te cabe 
no Plano Evolutivo, não exponhas 

aos olhos do mundo essa 
dádiva do Céu. 

A sabedoria interna existe para que 
com ela comunguem os que vislumbram 

o seu valor.

Se tiveste dúvidas sobre uma mensagem 
verdadeira é porque não estavas de todo 

receptivo quando ela chegou a ti. 

Não poderá haver uma nova Terra sem a 
destruição de antigas estruturas. 

Para percorrer caminhos mais sutis, 
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é preciso abandonar as velhas trilhas. 

Não te é pedido que deixes o mundo, 
mas que estejas interiormente livre dele. 

Ricos são os que sabem nada possuir. 

Na ausência de hábitos, de esquemas 
mentais e materiais é que emerge 

a luz da verdade. 

As almas vivem hoje etapas de 
profundas decisões. 

Decide-te. Não há dois caminhos para 
quem pôs os pés na senda do espírito. 
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Se és sincero, a Luz estará contigo; 
por teu intermédio poderá atuar. 

Este é o momento de reconheceres 
em tua vida a sagrada presença da 

Hierarquia Espiritual. 

A Hierarquia jamais se escondeu dos 
homens; foram eles que a negaram. 

O contato com a Hierarquia, até hoje 
privilégio de poucos, vai tornar-se 

possível para todos. 

Sempre que te aquietares, que buscares 
teu mundo interior, que te esqueceres 
de ti, estarás prestando ao mundo um 
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valioso serviço. Em razão dessa 

interiorização, verdadeiras transformações 

podem ocorrer no corpo planetário. 

No caminho do Serviço, 

a cada patamar descortinam-se novos 

e mais belos horizontes . 

. O trabalho evolutivo equilibra: ao 

materialista traz o desafio do 

reconhecimento da realidade imaterial; 

ao místico imaturo, a realidade concreta 

para que assuma transformá-la. 

A cada indivíduo que se dispõe a 

colaborar com o Plano Evolutivo é dada 

uma tarefa. Cabe a ele reconhecê-la 

e realizá-la, sem pensar em outra. 
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Não és tu que escolhes o lugar 
nem a hora de servir. 

Assim como foste chamado a servir no 
mundo das formas, és também convocado 

a alcançar mundos distantes. 

Há mundos distantes dentro de ti. 
São a redenção do planeta. 

Não duvides. O que está anunciado 
se cumprirá. 

Deves reconhecer-te como uma luz 
unida à Luz da Hierarquia. 
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Um ser que se liberta eleva-se aos níveis 
em que vive a Hierarquia. 

És convocado a transcender fronteiras 
pessoais e planetárias. 

A escola a ti reservada está além dos 
limites deste planeta e deste sistema solar. 

Arauto de uma nova aurora, 
serás emissário da Luz. 

Sob teus pés descalços fluirá o caudal 
de poder e amor que renovará a face 

do planeta. 
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Em teu coração, 
com os fios da eternidade, 

será tecida a veste do Novo Homem. 
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