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...iniciará 

o novo legado de Deus 

sobre a Terra, 

porque o Espírito Santo se verterá, 

como fonte criadora consciente, 

nos novos contemplativos, 

que mudarão o eixo da Terra. 

Estes colaborarão na concretização 

do Plano Divino1.

1 Extraído do CD ProFecíAs de MAinhdrA (faixa “Contactos ini-
ciales”), estudo de Madre Shimani, 2008, Irdin Editora.
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APresentAção

Este livro apresenta-nos um conjunto de leis e de 
instruções, expostas de forma amena. Ajuda-nos a re-
ceber muitos conteúdos, sem nos darmos conta do 
peso que contêm. Portanto, é um livro agradável, que 
nos leva a estudar tranquilamente, esquecendo-nos 
das horas que passam.

Está estruturado contando com notas de rodapé 
suficientes, necessárias aos estudiosos que principiam, 
mas que se tornam de leitura facultativa para quem 
possui mais conhecimentos sobre os básicos assuntos 
no livro tratados.

É um texto extremamente prático, de ajuda inclusive 
aos que sentem mais urgência de fazer certo caminho 
de preparação e fortalecimento, para viverem os tempos 
críticos atuais. 

As orações que ele contém nos ajudam a coligar-nos 
com nossos níveis mais internos, nos quais precisamos 
nos sentir seguros diante de certas vivências que a vida 
poderá nos trazer.

Trigueirinho





PArte i
VidA que desPertA
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AMor nA consciênciA

A gravidade da situação planetária exige que atue-
mos com maior presteza, menos dispersão e mais 
consciência. Por um lado, imensa é a oportunidade 
de trilharmos caminhos luminosos, de sermos cura-
dos de nossos erros e enganos, de nos unirmos à 
nossa alma, de interiormente recebermos a instrução 
de Seres de Luz.

Por outro lado, nos níveis sutis2, massas energéti-
cas negativas tornam-se fortes e dominantes; nesses 
níveis, movem-se forças e entidades obscuras que 
buscam persuadir pessoas, grupos e nações, dirigin-
do-os por vias involutivas. Muitos se deixam dominar 
por essas influências. Externamente, grande é a escu-
ridão: prevalecem a mentira, a fome, a miséria, o sofri-
mento, a ignorância, o medo e a dor.

O limiar entre um estado e outro está em nosso 
livre-arbítrio. Em última instância, a decisão em qual 
situação permanecer é nossa. Porém, trata-se de uma 

2 Níveis sutis. Níveis de consciência cuja faixa vibratória inclui o 
astral e o mental. Ver glossário esotérico, de Trigueirinho, Ed. 
Pensamento.
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decisão entre luz e escuridão, entre  verdade e menti-
ra – e não entre situações externas ou condições ma-
teriais.

Para que utilizemos o livre-arbítrio segundo a von-
tade da alma é preciso aspirar a um contato estável 
com ela. De outro modo, pesam as influências do 
campo psíquico coletivo.

As decisões pela luz ou pela não-luz incluem to-
dos os setores da vida e dizem respeito ao uso que 
fazemos das energias e forças que circulam por nossa 
aura3 ou, materialmente, por nossos egos. Se quere-
mos estar conscientes e manifestarmos aquilo de su-
perior para o qual fomos criados, teremos que rever o 
uso que fazemos

• do pensamento,

• da palavra,

• do tempo,

3 Aura. Campo energético composto por diferentes matizes 
vibratórios e pelo qual circulam forças e energias. No ser 
humano, cada matiz corresponde à atividade energética de 
um dos corpos: três corpos integram a personalidade (o físico-
etérico, o astral ou emocional, o mental); e quatro corpos, o ser 
interior (o corpo da alma, no nível intuitivo; o corpo de luz, no 
nível espiritual; o corpo monádico, no nível monádico; o corpo 
da núcleo Regente, no nível divino). Acima desses, ingressa-
se em níveis mais elevados de evolução no cosmos. Mais 
informações podem ser encontradas no glossário esotérico, de 
Trigueirinho, Ed. Pensamento.
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• do afeto,

• do desejo,

• do dinheiro,

• do alimento,

• dos bens materiais.

Teremos que nos reeducar. Essa reeducação deve 
considerar que somos seres criadores, pois perma-
nentemente criamos formas no espaço sutil quando 
pensamos, desejamos, sentimos ou falamos. Assim, 
influenciamos continuamente o ambiente e outros se-
res com nossas ações e omissões, e somos por eles 
influenciados4.

Para empreender essa reeducação5, algumas deci-
sões terão que ser tomadas:

• Selecionarmos o tipo de informação que permi-
timos ingressar ou ser ativada em nosso siste-
ma energético. Isso inclui as leituras, os filmes, 

4 Ver pesquisa sobre os cristais da água, de Masaru Emoto.

5 No Mito de Hércules, no décimo trabalho, o Herói deve cruzar 
as portas de um reino infernal para libertar Prometeus, símbo-
lo da alma aprisionada. Para isso, Hércules precisa ultrapassar 
um umbral resguardado por um feroz cão de três cabeças, que 
simbolizam as sensações, os desejos e as boas intenções. O 
Herói vence a fera submetendo a cabeça do meio, a dos dese-
jos, pois assim as outras duas perdem sua força. Ver horA de 
crescer interiorMente – o Mito de hércules hoJe, de Trigueirinho, 
Ed. Pensamento.

Amor na consciência
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as imagens que vemos, as lembranças e os de-
vaneios que alimentamos.

• Abster-nos de influências que entorpecem nosso 
sistema nervoso e energético, como seja o con-
sumo de carne, de bebidas alcoólicas, o uso do 
fumo e de drogas.

• Em tudo, priorizar a meta maior da vida. O amor 
da alma deve preencher o nosso ser. Devemos 
amar o Amor. Viver e expressar o amor na cons-
ciência.

• À medida que esse amor vai preenchendo nossa 
consciência, os diferentes setores da nossa vida 
começam a se transformar. Uma química oculta 
atua sobre o egoísmo e as suas incontáveis de-
rivações, que pouco a pouco vão perdendo seu 
hipnótico poder sobre nossas atitudes, reações e 
decisões. Esse amor, fonte infindável de cura e 
renovação, acende em nós a coragem e a alegria, 
e leva-nos a ousar nos passos evolutivos que o 
Universo espera de nós. Por amor, aprendemos a 
nos doar sem nada esperar em troca. Pelo amor, 
compreendemos – no mais íntimo do ser –, que 
amar é servir, que servir é estar em Deus, e que 
Deus é Amor.
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o Poder dA AsPirAção

A reeducação de que tão urgentemente necessita-
mos inclui a personalidade e também núcleos de cons-
ciência mais profundos. Trata-se, na verdade, de uma 
cura humana e cósmica.

Ainda que normalmente não alcancemos perceber, 
a interação entre os vários níveis do nosso ser é per-
manente; é como uma via de mão dupla, na qual tra-
fegam influências dos níveis profundos para os níveis 
da personalidade e, destes, para os profundos. Só que, 
quando damos um passo rumo ao Infinito, Ele cami-
nha muito mais em nossa direção.

Temos comprovado pela experiência que a alma e 
a mônada6 podem ser ajudadas em seu processo de 
cura, reabilitação e redenção quando certas decisões 
positivas são levadas a cabo com perseverança em ní-
vel humano.

Como seres internos, estamos encarnados sobre a 
Terra para viver um aprendizado. Os pequenos pensa-

6 Mônada. Núcleo de consciência profundo que vivifica a alma; 
é também denominado Espírito.
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mentos, os desejos escondidos, as intenções ocultas 
são registradas com claridade na matriz sutil do Uni-
verso. Cada ação, cada intenção, explícita ou não, re-
percute na Criação. E nosso aprendizado na Terra é o 
do amor,  amor que cura, eleva e transforma; um amor 
crístico, livre e impessoal, assim como nos ensinam os 
Mestres dessa senda compassiva e redentora.

E o que acontece quando assumimos consciente-
mente esse aprendizado? Transformações profundas 
ocorrem até mesmo nos átomos e moléculas dos nos-
sos corpos e do ambiente em torno.

Quando aspiramos ao contato com a alma ou com 
os Instrutores Internos, ativamos em nossa aura as 
partículas de vibração mais elevada, ao mesmo tem-
po que repelimos as mais grosseiras. É uma questão 
de ressonância com a qualidade sutil da energia que 
começa a fluir.

Para que tenhamos um pensamento ou um sen-
timento negativo, uma reação de ira, de ciúme ou de 
inveja, por exemplo, é preciso que em nossa aura exis-
ta substância equivalente, do ponto de vista vibratório. 
Portanto, ao elevarmos nossa aspiração e a manter-
mos ativa por meio do trabalho orante, estamos ati-
vando um processo de purificação e de sublimação da 
matéria dos nossos corpos: nossa aura irá se tornando 
cada vez mais luminescente.
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À medida que esse processo se desenvolve em nós, 
como indivíduos, começa a ocorrer também no am-
biente em torno, seguindo a mesma lei de ressonân-
cia e de afinidade vibratória. Nesse sentido, há seres 
avançados cuja aura influencia nações ou continentes 
inteiros; há os que pela simples presença atuam em 
âmbito planetário e até cósmico. São Grandes Consci-
ências, regedoras da evolução.

Nossa reeducação deve ter, portanto, um caráter 
científico-espiritual, que se nutre da ardente aspiração 
ao Infinito. A razão para nos abstermos de carne ou 
para nos esforçarmos no controle dos instintos, por 
exemplo, tem um fundamento que a nossa mente 
pode compreender e aceitar, pois essas decisões es-
tão embasadas em leis universais7, como a lei da afi-
nidade8, a lei do carma9 e a lei da economia10. É uma 

7 Outras informações sobre as leis universais podem ser encon-
tradas nos livros A trAJetóriA do Fogo e glossário esotérico, de 
Trigueirinho, Ed. Pensamento.

8 Lei da afinidade. Lei universal por meio da qual vibrações simi-
lares se atraem mutuamente e, por ressonância, combinam-se 
e recriam-se mutuamente. Pelo mesmo princípio, vibrações dís-
pares se repelem.

9 Lei do carma. Também conhecida como lei de causa e efeito; 
regula o equilíbrio da vida material, organizando-a segundo a 
combinação dos efeitos decorrentes da ação, dos sentimentos e 
dos pensamentos dos seres em sua interação com o Universo.

10 Lei da economia. Lei superior, universal, que determina a via 
de menor resistência e de maior eficiência para manifestação 
do Propósito Evolutivo.

O poder da aspiração
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aprendizagem para passarmos a criar em sintonia com 
o Propósito Maior do Universo.

Esse aprendizado vai-se tornando mais consciente 
na proporção em que, pela aspiração constante, trans-
cendemos o livre-arbítrio e as tendências meramente 
humanas, e assim nos unimos em maior grau à alma e 
às suas tarefas no Plano de Evolução11.

11 Plano de Evolução. Também denominado Plano Evolutivo ou 
simplesmente Plano. É o meio para a manifestação do Propósi-
to cósmico ou Vontade de Deus, dentro dos ciclos e etapas do 
tempo material.
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trAnscender o  
cAos reinAnte

Manter-nos em um estado interior elevado em 
meio à atividade cotidiana é hoje um desafio maior 
que em épocas passadas. Pela tecnologia disponível e 
pelo uso que dela fazemos, nossos sentidos são per-
manentemente invadidos por informações que nos 
conduzem à exacerbação do egoísmo, do desejo, do 
medo, da mentira, da soberba, da competição, das 
sensações, da possessividade e da violência.

A oração – por sua simplicidade e por ser acessí-
vel a todos – é instrumento precioso para a exigen-
te tarefa de nos manter na correta sintonia. Estar em 
oração corresponde a criar uma condição interna – e 
também externa – que nos possibilita permanecermos 
estáveis em um estado de consciência elevado, unidos 
à alma12, ao espírito13 e à Fonte da Criação. Isso é orar.

12 Alma. Núcleo de consciência reincarnante do ser. É a porta de 
entrada para a Vida Única, Deus ou o Pai. “Ninguém chega ao 
Pai senão por Mim”, instruiu-nos Cristo.

13 Espírito. Núcleo de consciência mais profundo que a alma, 
também denominado mônada.
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Nestes tempos, orar continuamente é mais 
que uma necessidade pessoal: é uma questão de 
sobrevivência para a alma encarnada. Para estar em 
grandes altitudes e por tempo prolongado, um avião 
mantém seus motores ligados. Assim devemos 
proceder para focalizar nossa consciência em níveis 
elevados e para deles não descer: manter vivo o 
estado orante.

Existem técnicas que no passado fizeram parte da 
ascese, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e que,  
atualizadas, podem nos auxiliar nesse processo. É o 
que veremos ao longo deste livro. No passado, essas 
informações eram reservadas a poucos que assumiam 
um trabalho intensivo, retirando-se em ashrams, la-
mastérios, monastérios ou mesmo em grutas, florestas 
ou altas cordilheiras. Hoje, essas informações estão 
disponíveis para todos, e dizem respeito a todos nós. 
Com o ingresso de uma potente energia de ordem e 
cerimonial no planeta, o Sétimo Raio14, estamos sendo 
convocados a descobrir e a viver um novo cerimonial, 
universal e cósmico: o ofício de tornar a vida sagrada.

14 Raios. Energias fundamentais da Criação. São doze os Raios 
que hoje atuam mais intensamente no planeta: 1. Vontade-
Poder; 2. Amor-Sabedoria; 3. Inteligência Ativa; 4. Harmonia; 
5. Conhecimento e Ciência; 6. Devoção e Entrega; 7. Ordem 
e Cerimonial, 8. Inter-relação dos Universos; 9. Onipresença; 
10. Transfiguração; 11. Onisciência; 12. Libertação. Mais 
informações podem ser encontradas no glossário esotérico, de 
Trigueirinho, Ed. Pensamento ou em gravações de estudos de 
Trigueirinho e de Artur, disponíveis em www.irdin.org.br
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Para isso, passos devem ser dados. Mais do que 
aplicar uma técnica, teremos que criar uma nova con-
dição, um novo estado em nosso ser, decorrente da 
união com as energias e com a vida da alma.

A psicologia da alma que despertou para realida-
des maiores é muito diferente da que normalmente 
encontramos em nível humano. A alma tocada pelo 
amor universal15 anseia, acima de tudo, fundir-se nes-
se amor. Para ela, essa unificação torna-se cada vez 
mais prioritária.

A certa altura, volta-se com tal decisão para seu nú-
cleo mais interno, a mônada, que mudanças drásticas 
acontecem na vida da personalidade. Estando desper-
ta, a alma participa, em maior grau, do ensinamento 
ministrado nos níveis internos, reconhece o grupo de 
almas ao qual pertence, e que nem sempre está en-
carnado.

Para colaborar nesse processo, além de empre-
ender a purificação dos hábitos, das emoções e dos 
pensamentos, teremos que transformar o caráter, in-
clusive naquilo que antes nos parecia positivo. Para 

15 O amor universal é expressão do Segundo Raio em nível cós-
mico, o Amor-Sabedoria, energia essencial do universo do qual 
somos parte. Por isso, evoluímos na proporção que alcança-
mos graus crescentes de amor. Cristo Samana é a entidade cós-
mica que, como manifestação do Segundo Raio, reúne em si as 
almas e as mônadas para elevá-las e redimi-las.

Transcender o caos reinante
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isso, o cultivo das qualidades da alma, das virtudes16, 
é essencial.

A PráticA dA renúnciA

Quando em nós existe aspiração ao Alto, renun-
ciar torna-se fonte de alegria e paz interior. É um dos 
caminhos mais diretos e seguros para a união com o 
próprio ser, com Deus em nós e no Universo, um ca-
minho breve para acendermos em nossa alma a cha-
ma crística – amor que nasce da verdadeira oração.

Trata-se da renúncia aos movimentos e demandas 
da personalidade, aos hábitos e costumes, às sensa-
ções, aos desejos e às próprias ideias. É um acesso 
direto, puro e transparente para a transcendência de si, 
um caminhar pelas trilhas indicadas por Mestre Jesus.

Se há aspiração sincera não há repressão – isso 
é importante termos claro. Muitas pessoas alegam 
que se deve aceder às solicitações emocionais e men-

16 Virtude. Segundo a teologia escolástica é cada uma das três 
graças espirituais — fé, esperança e caridade — que con-
duz a alma a Deus por intermédio de Cristo. Pode também 
referir-se a alguma qualidade moral ou espiritual em parti-
cular, como sejam a Prudência, a Justiça, a Fortaleza ou a 
Temperança, qualidades que podem ser desenvolvidas. Para 
aprofundamento, consultar a série de estudos de Trigueirinho,  
As Virtudes e os dons, disponíveis em www.irdin.org.br
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tais para que não haja repressão; porém, a aspiração 
transforma e transmuta essa química interior. Quando 
a aspiração está presente, renunciar torna-se motivo 
de elevação e de libertação interna, pois aquele que re-
nuncia sente crescer a alma dentro de si. Isso cura pela 
raiz as sequelas do passado, abre espaços interiores 
em nossa consciência que permitem a aproximação 
de energias espirituais. “O pequeno parte, o grande se 
aproxima”, instrui-nos há séculos o clássico i ching17.

À medida que praticamos a renúncia ao protago-
nismo nas ações, à busca de compensações emocio-
nais ou de outras, vamos perdendo aquela pungente 
necessidade de nos justificar perante os demais. Por-
tanto, para colaborar no processo orante da renúncia 
assumimos conscientemente a pauta de não nos jus-
tificar. Todavia, poderemos sempre esclarecer uma 
situação, não para nos justificar, mas porque o bem 
comum assim o solicita18.

Essa atitude faz emergir em nós a inofensividade e 
propicia que a pureza essencial – a simbólica criança 

17 i ching – o liVro dAs MutAções, tradução do chinês para o ale-
mão por Richard Wilhelm, editado em português pela Ed. Pen-
samento.

18 Teresa de Ávila comenta como é importante não se justificar, 
inclusive quando se é acusado injustamente. Em seu livro 
Caminho de Perfeição, Ed. Paulus, Cap. 15, lemos: “...Verda-
deiramente é sinal de grande humildade deixar-se condenar 
injustamente e não se defender, pois é imitação perfeita do 
Senhor que assumiu todos os nossos pecados...”

Transcender o caos reinante
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que somos diante do Pai Criador – possa surgir19. Va-
mos nos tornando mais simples, mais calmos, vamos 
descobrindo a paz.

Se aspiramos a Deus, encontramos no exercício 
da renúncia amplo campo de aprofundamento. Se 
perseveramos, a prática da renúncia possibilita que a 
consciência de Cristo Samana – que hoje permeia a 
vida planetária de maneira especial – possa encontrar 
em nós um canal estável para acercar-se mais. Isso 
significa cura não só para nossa alma, mas também 
para outras almas que permanecem prisioneiras em 
subdimensões da consciência terrestre20.

Nesse sentido, a Irmandade nos instrui: “Chama-
mos perfeição ao processo de transformação da maté-
ria por meio da virtude interna da renúncia”. 

19 Confúcio comentava a respeito: “Aonde irá aquele que se afas-
ta da inocência? A vontade e as bênçãos dos céus não acompa-
nham seus atos”, extraído do i ching, tradução do chinês para 
o alemão por Richard Wilhelm, editado em português pela Ed. 
Pensamento

20 Em cristo dA luz, sAMAnA redentor, de Madre Shimani, Irdin 
Editora, lemos em uma mensagem de Cristo Samana: “Por isso, 
filhos de Minha Luz Celestial, renunciem, renunciem, renun-
ciem a vocês mesmos para que Me permitam, por intermédio 
de suas almas, transmitir a Graça para tantas outras almas que 
permanecem submersas no desespero”.
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A PráticA dA Fé

Amplamente confundida e esquecida, a fé é o alen-
to do espírito em nós e base para a transcendência. 
Sua presença hoje torna-se fundamental para que não 
sejamos tragados pelos vórtices dissociativos do plano 
psíquico coletivo.

A fé inclui confiança integral no Propósito Maior, 
Divino, e nos permite sermos guiados por esse Pro-
pósito. Ajuda-nos a renunciarmos ao egoísmo e aos 
movimentos dissimulados da personalidade.

A fé nos traz um saber interior de que podemos 
ser guiados por Algo Maior, de que a morte não existe, 
de que o Universo pode organizar nossa vida em seus 
mínimos detalhes, sempre em benefício e em prol do 
Todo.

A afirmação transmitida por Cristo a Sor Faustina 
Kowalska21: “Jesus, em Ti Confio”, traz em sua simpli-
cidade o estado transcendente da Fé.

De um ponto de vista amplo, essa afirmação trans-
cende questões teológicas, doutrinárias ou sectárias. A 
Consciência do Cristo é Consciência Divina realizada, 
é universal e cósmica, e está dentro de nós.

21 Faustina Kowalska (1905-1938). Em 1925 ingressou na Congrega-
ção da Bem-Aventurada Virgem Maria da Misericórdia, na Polônia.

Transcender o caos reinante
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Ao confiarmos nossa vida e nossas decisões à exis-
tência universal estamos abrindo um espaço para que 
essa mesma Existência organize nossas vidas e nosso 
ser. O amor nos conduz a essa entrega maior, em total 
confiança.

A paz interior surge com a fé. Isso não é uma teoria, 
que possa ser discutida com outrem, nem pode ser 
alcançada só com nossas boas intenções. A fé emerge 
na consciência quando nos deixamos viver pelo Infini-
to, o Espírito Divino.

A PráticA do Perdão

O exercício do perdão faz parte da cura pela qual 
temos que passar. O registro de experiências passadas 
fica impresso em nossa aura e interfere nas vivências 
presentes.

Por que perdoar? O amor perdoa porque compre-
ende, e amar incondicionalmente é o motivo maior da 
nossa vida.

O perdão é libertador. Insere-nos no fluir da vida 
universal. Nada permanece estancado ou retido, quan-
do verdadeiramente somos tocados pela energia do 
perdão.
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A PráticA dA huMildAde

Orar significa também nos redimensionarmos 
diante do Universo, isto é, irmos nos tornando cada 
vez mais humildes. Perceberemos, então, que o ver-
dadeiro poder provém da Fonte Única, de Deus, e não 
de nós mesmos.

Nutrir a humildade – e não alimentar a soberba – 
cria em nós condições orantes fecundas para o desa-
brochar da alma. Se queremos aprofundar o trabalho 
com a humildade, é bom estarmos atentos aos seguin-
tes pontos:

• Quando permitido, optarmos por aquilo que 
não é do nosso gosto.

• Obedecermos com bom ânimo a quem nos 
orienta.

• Amorosa e abnegadamente, prestarmos serviço 
aos demais reinos da Natureza.

• Amarmos o silêncio, a solidão e a simplicidade.

• Em tudo, buscarmos o equilíbrio.

• A todo instante, estarmos disponíveis para ser-
vir aos demais, se possível anonimamente.

Transcender o caos reinante
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Além disso, podemos considerar que o ser humil-
de é aquele que reconhece com sinceridade as pró-
prias falhas e desvios, e os oferta ao Universo, para 
que sejam amorosamente equilibrados.

A PráticA dA reVerênciA

Reverência, humildade e simplicidade caminham 
juntas. O caminho da oração é o do despojamento de 
todo o supérfluo, para chegarmos ao essencial. É o do 
esvaziamento de nós mesmos, para permitirmos que 
o Cristo Interno nasça em nós. É o da união com leis 
universais, para que a nova vida possa surgir sobre a 
Terra.

Em tudo isso, a reverência é necessária, pois con-
solida em nosso ser e nos corpos da personalidade as 
bases espirituais, tornando-nos aptos a vivermos esta-
dos de comunhão interior mais profundos.

Podemos cultivar estados de reverência diante da 
Natureza e trasladar esses estados aos pequenos deta-
lhes da nossa vida prática e aos relacionamentos coti-
dianos, assim os renovando.
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orAção AtiVA

Imaginemos uma pessoa guiando um automóvel 
em uma rodovia, em alta velocidade. Além de prestar 
atenção ao movimento da estrada, curvas, ultrapassa-
gens e sinalização, mantém uma conversação impor-
tante com alguém que a acompanha. Ademais, tem 
sempre presente o destino de sua viagem, sabe aonde 
deve chegar.

Se, como seres humanos, podemos funcionar as-
sim ao guiar um automóvel, podemos aplicar o mes-
mo mecanismo no trabalho orante.

Sabemos que o envolvimento22 tende a dissolver o 
estado de oração. Envolvidos, deixamos de nos voltar 
ao Alto e nos identificamos totalmente com a persona-
lidade e seus “afazeres”.

22 Envolvimento. Modo comum de nos relacionarmos com situ-
ações, pessoas e com nós mesmos, no qual reagimos automa-
ticamente por estarmos identificados com nossos processos 
mentais, emocionais e instintivos. O envolvimento fecha as 
portas da consciência para a alma, e cria vínculos cármicos 
com o objeto da nossa reação.
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Para transcendermos essa condição que retém 
nossa consciência em níveis terrestres, em que pre-
dominam forças caóticas, teremos que trabalhar com 
afinco. Uma maneira eficiente é procedermos como o 
motorista em viagem:

1. Mantermos o objeto da nossa aspiração sempre 
presente, como “pano de fundo” na consciên-
cia. Pode ser nossa alma, um Santo de nossa 
devoção, um Mestre de Sabedoria, uma Hierar-
quia, a Trindade, o Infinito, a Verdade, o Amor 
Universal, Deus. Esse é o “destino da viagem”. 
Estará sempre presente e será a estrela guia 
para nossas decisões.

2. Na ação cotidiana, irmos nos adestrando em 
nos observar “de fora”, como um espectador 
imparcial de nossos atos, sentimentos e pensa-
mentos. Estaremos “dirigindo” o automóvel na 
rodovia.

3. De maneira amorosa e devota, repetirmos men-
talmente ou a meia voz o trecho de uma oração 
ou um mantra. Estaremos mantendo uma “con-
versação importante”, ao mesmo tempo que 
dirigimos o automóvel.

Vamos ver como transcorre cada uma dessas etapas.
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1. A meta última

Manter uma elevada presença ou aspiração 
como pano de fundo da consciência é análogo 
ao que acontece espontaneamente quando 
sentimos um amor profundo por algo ou por 
algum ser: a presença do que amamos está 
em nossa consciência independente do que 
estamos fazendo.

Com esse espírito amoroso, iremos nos 
recoligar com o objeto da sintonia todas as 
vezes que nos lembrarmos. É necessário que 
a coligação seja breve, para que a mente não 
se disperse. É como se “com um breve toque, 
acionássemos uma campainha para chamar al-
guém”. Assim faremos, “com um breve toque” 
do pensamento. Ainda que estejamos em meio 
à atividade intensa, podemos nos reconectar 
dessa maneira – basta um instante. Podemos 
fazê-lo, sem mesmo fechar os olhos. É questão 
de treino.

2. A auto-observação

No exercício da auto-observação, elevamos 
o foco da nossa consciência, como se nos ob-
servássemos de fora, mais acima de nós mes-
mos, como se estivéssemos em um sonho em 
que podemos nos ver em ação. A partir desse 

Oração ativa



Nossa sintonia em momentos de caos

36

ponto, como observadores neutros, vamos nos 
adestrando em perceber a nós mesmos assim 
como percebemos as outras pessoas. Vemos 
pensamentos passarem, mas não nos deixa-
mos levar por eles, sabemos que não somos 
os pensamentos. Vemos sentimentos e desejos 
passarem, mas não nos deixamos levar por eles, 
sabemos que não somos sentimentos nem de-
sejos. Vemos o corpo físico e seu normal fun-
cionamento, mas sabemos que não somos o 
corpo físico.

Esse núcleo da consciência que vai amadu-
recendo como observador poderá, com a prá-
tica, tornar-se capaz de manter-se em sintonia 
com a alma, mesmo enquanto cuidamos da 
vida externa e material23.

3. A repetição renovada

Nessa etapa do trabalho podemos sele-
cionar um pequeno trecho de uma oração ou 
de um mantra, para ser repetido ao longo do 
dia, por vários dias.  O trecho deve ser inspi-
rador, breve, claro e direto, só com as pala-
vras necessárias. Deve invocar amor a Deus, 
coligar-nos amorosamente com o Infinito. 

23 Os exercícios descritos na próxima seção deste livro também 
nos ajudam a desenvolver esse núcleo do Observador.
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Será repetido sempre que nos lembrarmos, 
seja mentalmente, a meia voz ou sussurran-
do. Deverá impregnar nossa mente e nossos 
emoções, deve acender nossa aspiração e 
criar uma condição estável de união interior.

Se praticamos esses exercícios com simplicida-
de e perseverança, sem expectativas de resultados, e 
entregamos ao ser interior a condução de todo esse 
processo, iremos gradualmente nos perceber transfor-
mados e interiormente livres em situações que antes 
nos desequilibravam. Em outras palavras, a presença 
da alma e de sua instrução poderá tornar-se cada vez 
mais perceptível.

Oração ativa
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A PráticA

Para que a alma viva em nós e para sermos real-
mente de ajuda nestes tempos de transição24 planetá-
ria, precisamos transcender o estado mental coletivo, 
que hoje é campo de conflito e dissociação25. A faixa 
vibratória desse âmbito induz nas mentes um estado 
de letargo e as intoxica com informações de baixo ní-
vel. Como existem diferentes temperamentos26, há 
distintas maneiras de perfazer esse caminho de trans-
cendência.

Todavia, existem exercícios básicos que se prestam 
a todos, independentemente do temperamento. 

24 Tempos de transição. Fase transitória no planeta entre o ciclo 
que terminou e o novo, que se anuncia; teve início em 8/8/88 e 
sua característica básica é a purificação da vida sobre a Terra e 
a definição dos seres pela luz ou pela obscuridade. São tempos 
apocalípticos, portanto, de revelações, nos quais a Misericór-
dia divina torna-se disponível como nunca antes. 

25 Na maioria dos seres humanos de hoje, a alma não está presen-
te, dadas as condições psíquicas em que vivem e a forte identi-
ficação com seus corpos e com objetivos meramente materiais.

26 Outras informações sobre os temperamentos básicos podem 
ser encontradas em A energiA dos rAios eM nossA VidA, de 
Trigueirinho, e os sete teMPerAMentos huMAnos, de Angela 
Maria La Sala Batà, Ed. Pensamento.
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Ajudam-nos a criar condições necessárias para a 
consciência manter-se estável em estados internos 
superiores, acima do caos predominante. Fortalecem 
em nós o processo de oração e permitem-nos avançar 
nesse caminho infinito. Tenhamos em conta que orar 
é parte da vida, assim como o respirar.

Como estamos vendo nestas páginas, há métodos 
simples para fortalecermos a “consciência do observa-
dor” e a capacidade de concentração. É preciso prati-
cá-los. A prática traz o desenvolvimento.

É bom recordarmos que ao longo desse processo 
poderão surgir aspectos de nossa personalidade que 
se rebelem contra os exercícios, pois não querem se 
transformar nem desaparecer de nossa psique. Basta 
prosseguirmos com neutralidade e calma, perseveran-
do sem prestar maior atenção às resistências.

encontro coM A trAnscendênciA

A prática de Adoração, ou Adoração, simplesmente, 
consiste na contemplação silenciosa de uma imagem 
ou de um símbolo sagrado. Assim podemos desper-
tar em nosso ser novos espaços interiores, e ativar na 
consciência o contato mais estável com as energias de 
dimensões superiores. Adorar é um processo gradual, 
que nos exigirá certa disciplina.
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Neste capítulo, estaremos apresentando um traba-
lho específico com a bem conhecida imagem do Cristo 
Misericordioso , pois buscaremos também nos coligar 
de maneira especial com Sua Misericórdia.

A prática, em si, é simples. Quanto melhor nos pre-
pararmos, mais profundamente poderemos vivenciá-la.

PrePAro do locAl

Do ponto de vista energético, o ideal é que o lugar 
onde a Adoração é feita seja dedicado exclusivamente 
para tal finalidade. Ter isso em conta atrai as condições 
mais apropriadas, mesmo quando externamente elas 
não existem.

Além da imagem do Cristo Misericordioso, em 
tamanho próximo ao natural, é bom deixarmos uma 
chama permanentemente acesa27. Essa chama simbo-
liza o fogo crístico em nossas almas e propicia a apro-
ximação de energias angélicas, se a mantivermos com 
essa intenção.

O ambiente pode estar a meia -luz, mas a imagem 
deve estar clara. Para isso, podemos instalar um foco 
de luz e direcioná-lo corretamente.

27 Caso a chama não possa estar permanentemente acesa, pode-se 
acendê-la durante o exercício.

A prática
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Se possível, que nesse local não se converse em 
nenhum momento. Com a continuidade do trabalho, 
irá formando-se um canal contemplativo que ajudará 
sobremaneira no aprofundamento interior.

Contudo, tenhamos presente que se pode praticar 
a Adoração em outro ambiente, sem tais condições 
ideais, sempre que a necessidade o exigir.

PrePAro indiViduAl

À medida que vamos praticando, dia após dia, co-
meçamos a sentir um chamado, uma necessidade in-
terior de praticar mais. No início, iremos nutrir essa 
condição conscientemente.

Um pouco antes do horário marcado, começare-
mos a nos preparar para o Encontro com Cristo.

Como faríamos se fôssemos nos encontrar com 
alguém que nos é muito querido? Estaríamos nos 
lembrando do encontro com antecedência, nos lim-
paríamos e nos vestiríamos adequadamente. Esse 
exemplo deve simbolizar a nossa ida para a Ado-
ração. Deve ser algo amado. Adora-se, a partir do 
coração, e todo o nosso Ser nos acompanha nesse 
movimento.
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Cada vez que nos assentamos para praticar, deve 
ser como se fora a primeira vez. Chegamos ali como 
crianças, desprevenidos, sem buscar resultados visí-
veis ou experiências sensoriais.

Na Adoração procuraremos esvaziar-nos de nós 
mesmos, para que a Luz que existe por detrás do 
símbolo contemplado nos alcance e nos preencha.

A PosturA

Devemos estar com a coluna ereta. Os peque-
nos bancos para meditação são indicados para isso, 
pois as pernas ficam paralelas e a coluna em boa 
posição. Quando não for possível, por algum moti-
vo prático ou de saúde, que busquemos uma condi-
ção adequada, em cadeira ou almofada.

Assentar com as pernas cruzadas não é o mais 
conveniente, porque assim fechamos o circuito 
energético em nós mesmos. Considerar que esta-
remos nessa postura durante todo o exercício; por-
tanto, é importante iniciar bem.

A distância que nos colocaremos da imagem deve 
ser o suficiente para que a coluna cervical não fique 
comprimida e a musculatura do pescoço e dos om-
bros não se tensione. Ou seja, o queixo não deve le-
vantar-se muito.

A prática
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Considerando isso, fiquemos o mais próximos 
possível, para que a imagem ocupe ao máximo o nos-
so campo visual.

Em condições ideais, entre nós e a imagem – e o 
mesmo vale para a área vizinha à imagem – não deve-
ria haver nenhum outro objeto. O campo visual deve 
estar vazio, neutro. A chama acesa, e nada mais.

Antes de iniciarmos a Adoração propriamente dita, 
já na postura correta, podemos entoar um breve man-
tra, fazer uma oração, trabalhar com símbolos ou soar 
um pequeno gongo que nos ajude a reunir a energia.

níVeis de AdorAção

Há diferentes níveis de Adoração. A prática no 
primeiro nível, que chamaremos primeira fase da 
Adoração, consiste em:

• Com atenção estável e constante, concentrar o 
olhar nos olhos do Cristo.

• Unir o próprio coração ao Coração do Cristo, 
na imagem. Para isso, usar a imaginação, sem, 
contudo, desviar o olhar dos olhos do Cristo.

• Manter-nos nessa sintonia pelo tempo que for 
estipulado.
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Quando adoramos dessa maneira, criamos uma 
condição que possibilita à Consciência de Cristo Sa-
mana aproximar-se mais da dimensão terrestre.

Seguimos a prática nessa primeira fase até conse-
guirmos manter a mente suficientemente estável nos 
olhos do Cristo, e o coração unido ao Seu Coração.

Então, poderemos passar ao segundo nível ou se-
gunda fase da Adoração:

• Concentrar-nos totalmente, em pensamento e 
devoção, por meio do olhar, na luz que irradia 
do Coração de Samana. Essa luz e seus Raios 
são a luz da Misericórdia.

• Sem expectativas, penetrarmos com a consciên-
cia nessa luz e nos deixarmos penetrar por ela.

• Ao praticar assim, buscamos nos unir totalmen-
te à Misericórdia. Temos que nos “tornar Mise-
ricórdia”.

• Conscientemente, procuramos levar a Miseri-
córdia a cada célula e átomo dos nossos corpos.

• Pela Misericórdia, o nosso ser pode unificar-se 
com o Ser de Samana.

Nessa prática, a Luz da Misericórdia pode atuar 
não só em nível humano, mas também a alma pode 

A prática
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resplandecer preenchida por essa Luz. O mesmo pode 
acontecer em cada nível do ser, até a mônada.

esclAreciMentos

A prática da segunda fase não exclui a primeira, 
isto é, devem ser praticadas – uma e outra – em dife-
rentes momentos do dia, ou mesmo sucessivamente.

Ao final do exercício, seja na primeira ou na segun-
da fase, pode-se soar um pequeno gongo e permane-
cer em silêncio por alguns momentos, aprofundando 
o trabalho realizado durante a Adoração.

Nesses momentos, com os olhos fechados pode-se 
visualizar a imagem adorada, de modo tão nítido quan-
to antes a víamos com os olhos abertos.

Como vimos, o exercício, em si, é simples, e as-
sim deveria permanecer. A proposta é estarmos vazios, 
cada vez em maior silêncio e em comunhão com a 
infinita Misericórdia que recebemos de Samana.

Porém, se em algum momento, não estivermos em 
condições de nos manter assim por todo o período da 
prática, podemos fazer alguma oração ou trecho de 
oração mentalmente, ou conversar internamente com 
Cristo.
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Mas isso seria algo emergencial, até retomarmos a 
possibilidade de estar com a mente e o coração unidos 
a Ele.

Pelo mesmo motivo, durante a Adoração, a respi-
ração deve ser livre. Não devemos nos preocupar com 
ela, nem com nenhum outro detalhe prático.

É bom saber que no início – pela memória, pela 
imaginação ou pela vontade – reações e forças sub-
conscientes podem levar o nosso pensamento para 
longe. Temos que, suavemente e com paciência, tra-
zê-lo de volta, quantas vezes for necessário, sem nos 
perturbarmos.

Ademais, essas forças podem induzir desconfor-
tos no corpo ou pruridos que viajam de um lugar a 
outro da pele. Dentro do possível, o melhor é igno-
rarmos essas reações, até mesmo fisicamente. Dei-
xemos que passem, assim como vieram.

MisericórdiA

Tornar-nos Misericórdia é tarefa transcendente. A 
Misericórdia é Luz Onipresente que se acende nas 
células e nos átomos dos nossos corpos, na medida 
em que nos consagramos à Consciência Universal de 
Cristo Samana.

A prática
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Portanto, vai além de uma intenção de entrega in-
terior. Faz parte de um processo de transmutação e 
transformação do carma e da vida terrestre, urgente 
para estes tempos.

Cada vez que abrimos um canal para a Misericór-
dia – e isso acontece de modo especial durante a Ado-
ração – transformações inimagináveis podem ocorrer 
na humanidade e no mundo, pois a Misericórdia cós-
mica transforma o carma material dos indivíduos e das 
Nações.

Nestes tempos, não há alma que não possa ser re-
dimida pela Misericórdia – desde que ela se abra para 
isso. A prática continuada da Adoração opera milagres, 
porque a Misericórdia opera milagres.
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quero ser

Como complemento ao exercício de Adoração, e  
para que possamos nos sintonizar em maior profun-
didade com o real trabalho que a energia cósmica de 
Amor-Sabedoria realiza em nosso interior, transcreve-
mos a seguir uma mensagem de Cristo Samana, trans-
mitida internamente ao grupo monástico da Ordem 
Graça Misericórdia.

Quero Ser

Quero ser o fogo em vossos corações. 
Quero ser a chama que a tudo incendeia. 

Quero ser o amor absoluto em vossas vidas. 
Quero beber em vós da Fonte. 

Quero saciar Minha sede no Serviço. 
Quero compartilhar Minha vida convosco. 

Quero ser o ombro para o descanso. 
Quero ser a paz em vosso interior. 

Quero, em vós, escutar a Deus. 
Quero, no silêncio, compreender. 

Quero, na Misericórdia, poder irradiá-la. 
Quero, de vossas almas, um sagrado templo 

e a vós como espelhos para refletir Minha chama,
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para que esta ilumine os abismos e os desesperos. 
Quero Meu coração em cada um. 
Quero que neguem os abismos. 

Quero que se incendeiem em Minha Luz. 
Só quero para vós acercar-vos a Nosso Pai. 

Quero que louvemos o Universo 
nesta obscuridade cega. 

Quero converter-Me em uma coluna 
que em vós fortaleça a outros.

Mais nada quero de vossas almas, 
senão senti-las em Meu Coração. 
Mais nada quero de vossas almas, 
senão iluminá-las com Minha Luz.

Quero que vós Me escuteis a cada momento, 
ainda que a distância. 

Quero que abram vossos ouvidos internos 
e fortaleçam a temperança.

Quero de vós a humildade, o desapego, 
a austeridade, e o parco pensamento. 

Quero de vós a entrega, a coragem e a unidade.

Quero-vos entre os irmãos que estão enfermos, 
que não Me sentem, que não Me escutam.

Que farei com os pensamentos alheios? 
Quero chegar, mas vossas mentes não se abrem. 
Quanto devo esperar para acender Meu fogo?



53

Quero de todos vós o despertar. 
Quanto o anseio há tanto tempo! 

Quero que leveis Meu Coração entre vossas mãos 
como um doce sentimento.

Quero que leveis o amor cósmico, 
que de Mim nasce na Fonte Única.

Só aguardo de vós o potencial honesto. 
Apagai mentiras e ressentimentos, 

porque ali Eu não permaneço.

Sede verdadeiros aos olhos do Grande Mestre. 
Se estais aqui fostes antes Meus companheiros. 

Haverá um tempo para revelá-lo, 
quando Meu Coração o sinta. 

Só quero de vós o caudal de vossa firmeza.

Quero ser





PArte iii
orAção conteMPlAtiVA
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ruMo Ao inFinito

A contemplação é um estado dinâmico, interior, 
profundo e sempre desconhecido. Transcorre em ní-
veis transcendentes e vai tornando-se cada vez mais 
amplo, à medida que se aprofunda.

Há casos em que a palavra contemplar é aplicada 
em outra acepção, mais geral, como seja, contemplar 
a Natureza ou uma obra de arte. Aqui, porém, trata-
mos da contemplação do ponto de vista espiritual.

A alma contempla o espírito – a mônada. Esta, por 
sua vez, volta-se para a contemplação do Regente. As-
sim, passo a passo, a vida espiritual e divina começa a 
revelar-se externamente.

A alma que contempla já é regida por sua môna-
da em certo grau e, juntamente com esta, vai sendo 
atraída pelo Regente. Isso traz repercussões evolutivas 
imprevisíveis, pois essa atividade contemplativa des-
perta outras almas e acende, no campo de consciência 
planetário, estados de receptividade que possibilitam 
a aproximação de Hierarquias Maiores. Assim atua o 
poder da contemplação espiritual.
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Fomos informados que Andrés28 – Hierarquia de 
Aurora – , encarrega-se de nos instruir e de condu-
zir-nos ao estado contemplativo e às leis imateriais, 
rumo à Onipresença.

“Só Deus existirá em vossas vidas – Onipresença”. 
Assim nos transmite Andrés, como São João da Cruz.

28 Andrés. Hierarquia do Centro Intraterreno Aurora. Esteve en-
carnado como João da Cruz (1542-1591), místico espanhol, 
frei e sacerdote carmelita, uma das colunas da reforma do Car-
melo levada a cabo por Teresa de Ávila. Canonizado, é consi-
derado um Doutor da Igreja Católica Romana.
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o exercício

O exercício de oração contemplativa é simples, 
deve ser feito em momentos de calma e – principal-
mente no início – com certa disponibilidade de tempo.

Trata-se de gradualmente – de maneira quase imper-
ceptível – irmos esvaziando-nos de construções men-
tais, memórias, imaginações, vontades e desejos, para 
que possamos comungar de estados cada vez mais 
internos, que transcendem o pensamento e o querer 
humanos.

A prática da oração contemplativa consiste em:

• Escolher uma oração inspirada e repetir várias 
vezes cada frase dessa oração – ou um trecho 
de frase – pausadamente.

• É importante frisar que esse tipo de oração  deve 
ter uma vitalidade que lhe é própria, e surgir 
de um profundo apelo interno. Portanto, pau-
sadamente significa um ritmo vivo e de interio-
rização crescente. Não é uma repetição morna, 
nem pesada, nem inerte, e tampouco forçada. 
Deve fluir naturalmente, como água pura que 
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nasce dentre as rochas; deve ser uma invocação 
profunda Àquilo que nos chama internamente. 

• A duração da pausa que segue a repetição da 
frase é especialmente delicada. A pausa é viva, 
sem duração fixa; se for muito breve, dificulta-
rá o aprofundamento do exercício contempla-
tivo e se for excessivamente longa, dispersará 
a energia até então reunida. A maneira de pul-
sarmos na duração adequada da pausa é sen-
tirmos. Basta seguirmos o sentir, não com a 
mente, mas com o coração, que perceberemos 
esse ritmo.

• À medida que avançamos no exercício, a ten-
dência é de que as pausas se prolonguem, e o 
silêncio se aprofunde. Vamos sendo pouco a 
pouco “absorvidos” pelo silêncio – e a ele deve-
mos nos entregar... 

• É necessário praticar sem expectativas de re-
sultado. Que nunca esperemos repetir no dia 
seguinte a vivência do dia anterior. Não se trata 
de buscarmos experiências sensíveis, mas, se 
acontecerem, transcendê-las com gratidão pelo 
que recebermos. É um exercício de fé, persis-
tência e dedicação abnegada.

• De modo geral – e de início – de quatro a seis 
repetições são um bom número. Quando esta-
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mos trabalhando individualmente, temos um 
grau de liberdade maior quanto ao número de 
repetições, pausas e tom de voz.

• Quando o trabalho for grupal, cada integrante 
repetirá a mesma frase, respeitando as pausas, 
a dinâmica e o tom de voz impresso por quem 
dirige a reunião.

• Há de se ver caso a caso, mas, de maneira 
geral, se o grupo tiver mais de seis partici-
pantes podemos dividi-lo em subgrupos que 
sucessivamente repetem cada frase.

• Por ser um aprofundamento, é sempre mais 
eficaz realizar esse tipo de exercício com 
grupos formados por poucas pessoas e que 
já tenham o hábito de orar juntas.

• Uma imagem que pode facilitar a compreensão 
é o badalar de um sino, de um grande e pesado 
sino. Nessa analogia, nós – orantes – puxamos a 
corda para baixo, para que o sino se movimente. 
Enquanto puxamos, pronunciamos a frase es-
colhida... Quando o sino se movimenta – e a 
corda sobe –, somos levados para cima, para o 
interior do ser...

E assim prosseguimos, nessa alternância, entre a 
palavra consciente que traz a energia do alto e o silên-
cio, que nos leva para o alto. Esse é o ritmo da oração.

O exercício
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Há orações especialmente indicadas para esse 
tipo de exercício, como sejam as que expressam 
energias imateriais. De todo modo, poderemos uti-
lizar outras orações inspiradas que nos pareçam 
adequadas para o momento.

Uma proposta básica é a Oração da Onipresen-
ça que nos foi transmitida por Andrés, Hierarquia do 
Centro Intraterreno Aurora, pois essa é uma energia 
que o trabalho contemplativo deve atrair para a órbita 
da Terra nesta época de grandes necessidades. O Raio 
da Onipresença, ou Nono Raio, abre caminho para os 
demais Raios Imateriais.

Outra opção é a oração Mãe Universal, pois essa 
Consciência realiza uma ponte entre o campo das mô-
nadas, o das almas e nossa parte consciente, até que, 
em etapas mais avançadas do processo, um canal de 
comunicação com a mônada esteja estabelecido no ser.
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orAções

Também a consciência universal da Mãe do Mundo, 
Mainhdra29, instrui-nos acerca da contemplação30:

“A todos os Meus filhos, Eu digo:

Como alcançar a eterna contemplação?  
É um estado que a Santa Divindade lhes entrega 
sob a oração constante. Este é o exercício.  
É humilde, puro e bondoso.

A contemplação é abrir vosso coração para que 
reconvertidas sejam as criaturas.[...]

Como vossa Mãe Celestial lhes entrego todo o 
Meu amor, para que todos os Meus filhos exer-
çam a contemplação: oração, união, verbo, cria-
ção de luz e de amor.

Assim os quero ver: em contemplação.

29 Mainhdra. Nome cósmico daquela Magna Consciência Solar 
que conhecemos como Mãe do Mundo ou Mãe Universal. Es-
teve encarnada na Terra como Maria, mãe de Jesus. Acerca de 
Suas Aparições nestes tempos, ver www.divinamadre.org

30 Extraído do CD ProFecíAs de MAinhdrA (faixa “Contactos inicia-
les”), estudo de Madre Shimani, 2008, Irdin Editora.
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A seguir, apresentamos as duas orações anterior-
mente mencionadas. Segundo indicação das Hierar-
quias, elas são básicas para esse tipo de trabalho con-
templativo.

Repeti-las frase por frase, atentos, pausadamente, 
pode levar-nos à contemplação e à cura espiritual.
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Oração da Onipresença

Onipresença, Onipresença, 
energia que em mim habita, 

plano que desperta.

Onipresença, Onipresença, 
eleva a alma 

e conduze-a ao Regente.

Onipresença, Onipresença, 
preenche-me de Deus 

e forma-me em espírito.

Onipresença, Onipresença, 
revela-me Teu mistério 

e incendeia meu núcleo.

Onipresença, Onipresença, 
faze de mim 

um verdadeiro ser da Luz.

Onipresença, Onipresença, 
acerca-Te de mim 

e cria um novo servidor.

Onipresença, Onipresença, 
Deus em mim 

e em meus irmãos.

Onipresença, Onipresença, 
transforma a humanidade.

Amém

Orações
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Mãe Universal

Nós Te saudamos, 
ó Mãe Universal. 

Plena é Tua Graça, 
a unidade está em Ti. 

Sagrada Energia Feminina, 
gestas em Ti a Nova Humanidade.

Ó Suprema Mãe Universal, 
intercede por nós, 

seres da superfície da Terra, 
para que possamos consagrar-nos  

como dignos filhos de Deus, 
na fé, na luz, 

na paz, na proteção, 
na cura, na unidade, 
no amor, no perdão, 

na reconciliação, na caridade, 
na humildade, na transmutação 

e na fraternidade, 
agora 

e no momento da nossa total 
e definitiva entrega 

ao Pai Criador.

Amém
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PerguntAs à irMAndAde31

1. O que a Irmandade quer dizer com contemplação?

A elevação da alma, o contato com a mônada 
e com o Regente. Uma das maneiras de alcan-
çarmos esse estado interior é por meio desse 
exercício, que exige perseverança e paciência.

2. É a alma que contempla?

Sim, é a alma que une a consciência externa aos 
outros níveis, mais profundos.

3. Então a mente chega a compreender por intermé-
dio da alma?

Sim, e vai sendo purificada à medida que o tra-
balho se aprofunda. Essa é a forma de se elimi-
nar resíduos do subconsciente profundo e do 
inconsciente e, ao mesmo tempo, revelar reali-
dades internas, até então inatingíveis.

31 Adaptado de uma reunião de contato com os Irmãos Maiores, 
na qual nos planos internos estavam presentes as Consciências 
que conhecemos como São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila 
e Santa Rosa de Lima.
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4. Todas as almas podem contemplar ou só algumas?

Neste momento planetário, algumas. Porém, os 
seres que se consagram estão recebendo um 
estímulo especial nesse sentido. Esse tipo de 
exercício era feito por João da Cruz e também 
por Teresa de Ávila, quando encarnados.

5. Qual a diferença entre essa oração contemplativa e 
a oração diária?

A oração que se faz diariamente é considerada 
uma oração básica. Presta importante ajuda na 
elevação e transmutação da energia planetária.

A oração contemplativa é mais profunda, mais 
espiritual e mais interna, trabalhando com a 
energia da Onipresença e outros Raios Imate-
riais. São diferentes níveis de oração.

6. Essa oração mais profunda deve ser individual, 
grupal ou de ambas as formas?

No princípio é melhor o grupo reunir-se para 
realizá-la. Isso possibilitará que a certa altura 
esse tipo de oração possa ser trabalhado tam-
bém individualmente.

Inicialmente, pode-se fazer esse exercício ape-
nas algumas vezes na semana. Com o tempo, 
a normal oração diária poderá ser substituída 
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por essa oração mais profunda, em grupos de 
vocação contemplativa.

7. Mais alguma observação sobre a oração diária?

Deve haver uma aproximação à oração mais 
consciente, porém como almas. Quando ora-
rem, devem conectar-se conscientemente com 
a alma e sentir que também ela participa da 
oração.

Isso é diferente do exercício de oração contem-
plativa, da contemplação espiritual, que é outro 
nível de trabalho.

Na oração diária os seres orantes devem unir-
se mais às suas almas e orar como almas. Isso 
prepara o ser e os corpos para a oração mais 
profunda.

8. E sobre a oração mental?

Esse é um outro aspecto da oração, que tam-
bém deve ser trabalhado. Ela pode ser útil nos 
momentos em que a pessoa esteja enferma e 
não possa participar ativamente da oração gru-
pal ou mesmo individual, vocalmente. Nesses 
casos, a oração mental pode ser amplamente 
praticada.

Também na oração mental nunca se deve es-
quecer da alma. Assim, dissipam-se as forças 

Perguntas à Irmandade
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negativas que podem estar interferindo no pro-
cesso.

9. Qual o reflexo da oração contemplativa no planeta?

Além de trabalhar os aspectos internos já cita-
dos, esse exercício orante atua sobre os níveis 
sutis do planeta e das almas. Desperta os núcle-
os internos nas almas que não creem em Deus 
e que não vivem para Deus.

Em quem ora, deve haver clareza de que prati-
car esse exercício significa assumir uma tarefa 
mais ampla.

10. Seria indicado algum estudo para a formação dos 
orantes, nesse campo?

Os ensinamentos deixados por João da Cruz e 
por Teresa de Ávila são próprios para este mo-
mento32. Neles, os consagrados devem encon-
trar chaves e símbolos que os ajudarão nesse 
despertar.

dAs lutAs à PAz33 também é um livro de contem-
plação, indicado para os que se preparam para a 
vida monástica. Não apenas lê-lo, mas estudá-lo, 
aprofundá-lo.

32 Ver também o opúsculo cAMinhAr eM orAção – coMPilAção insPi-
rAdA no Modo de teresA de áVilA orAr, Irdin Editora.

33 De Trigueirinho, Ed. Pensamento.
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11. Enquanto praticamos a oração contemplativa, 
devemos criar algo com a imaginação para cola-
borar com o processo planetário?

A criação, nesse tipo de trabalho, é feita por 
Deus e o ser orante é apenas um instrumento 
para que isso se dê. Estamos em um período de 
purificação e de transição planetária e – consi-
derando-se a atual aplicação da lei do carma – 
não seria adequado criar formas com a imagina-
ção, intencionalmente, a não ser que haja uma 
solicitação explícita por parte das Hierarquias 
ou uma inspiração interior nesse sentido.

Nesse exercício ora-se sem se preocupar em 
criar nenhum tipo de forma.

O que os orantes farão, por meio desse exer-
cício, é propiciar que se trabalhe com os nú-
cleos das almas que necessitam despertar.

12. Como podemos ser onipresentes?

Sendo unos com Deus. Deus é onipresente. 
Consideremos que há muitos aspectos na con-
templação. A contemplação é como uma árvore. 
Os aspectos são suas folhas e raízes. É preciso 
estar em silêncio e perceber.

Perguntas à Irmandade





73

orientAções de

João dA cruz

Com precisão e reconhecida maestria, João da 
Cruz, em subidA del Monte cArMelo, instrui-nos sobre 
cuidados a tomar no caminho da contemplação.

“Portanto, erram muito, muitos espirituais, que 
havendo se exercitado em chegar a Deus por 
imagens, formas e meditações, como convém 
aos principiantes, e querendo Deus recolhê-los a 
bens espirituais mais interiores e invisíveis, tiran-
do-lhes o gosto e sumo da meditação discursiva, 
eles não se aperfeiçoam, nem se atrevem, nem 
sabem como desprender-se daqueles modos 
palpáveis a que estão acostumados; e trabalham 
para os ter, querendo ir por consideração e me-
ditação de formas como antes faziam, julgando 
que sempre assim há de ser. No que trabalham 
muito e acham pouco ou nenhum sumo; antes, 
mais lhes aumenta e cresce a secura, a fadiga, a 
inquietação da alma, quanto mais trabalham por 
aquele sumo primeiro; o qual está isento de ser 
encontrado naquela primeira forma, pois a alma 
já não gosta, como dissemos, daquele manjar 
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tão sensível, mas sim de outro mais delicado e 
interior e menos sensível, que não consiste em 
trabalhar com a imaginação, mas em repousar 
a alma e em deixá-la estar em sua quietude e 
repouso, o que é mais espiritual.”34

No Capítulo 13 de subidA del Monte cArMelo, João 
da Cruz alerta-nos de que há um momento certo para 
transformarmos o trabalho orante no qual aplicamos a 
imaginação, as formas e as figuras próprias da meditação 
discursiva. Não devemos fazê-lo nem antes nem depois 
do que nos pede o espírito.

Esclarece também que o trabalho orante discursivo e 
imaginativo serve-nos nas fases iniciais, para nos “dispor 
e habituar o espírito ao espiritual, por meio do sentido” 
e também para esvaziar nossa mente e sentidos de to-
das as outras formas e imagens que trazemos de expe-
riências anteriores, e que não mais nos correspondem.

Apresenta-nos, então, três sinais para que no devido 
momento façamos essa mudança na forma de oração:

1. Quando já não podemos meditar nem discorrer 
com a imaginação, nem encontramos gosto nis-

34 Extraído de subidA del Monte cArMelo, liVro ii, cAPítulo 12, de 
São João da Cruz, obrAs coMPletAs, 9a edição, 2010, Editorial 
Monte Carmelo, Espanha.



75

so, como antes acontecia. Ao contrário, encon-
tramos secura naquilo que nos nutria.

Enquanto a meditação discursiva e imaginativa 
nos estiver nutrindo e enquanto pudermos utili-
zá-la, devemos fazê-lo. Porém, devemos deixá-la 
quando a alma se colocar “na paz e quietude de 
que se fala no terceiro sinal”.

2. Quando percebemos que não há em nós vonta-
de alguma de colocar a imaginação e os senti-
dos em outras coisas particulares, exteriores ou 
interiores, que não sejam o silenciar do espírito. 
Isso não significa que a imaginação esteja au-
sente, mas nossa alma não mais se alimenta de 
seu movimento de uma imagem a outra.

3. O terceiro sinal é a indicação mais certa: se nos-
sa alma nos pede para estarmos a sós, “com 
atenção amorosa em Deus, com paz interior, 
quietude e descanso, sem particular considera-
ção e sem exercício das potências: memória, en-
tendimento e vontade – pelo menos discursivos, 
que é ir de um ao outro – mas só com atenção e 
notícia geral, amorosa, como dissemos, sem par-
ticular inteligência e sem entender sobre o quê”.

E João da Cruz acrescenta que é necessário que es-
ses três sinais se apresentem juntos, isto é, devemos 
viver esses três estados ao mesmo tempo, para que 

Orientações de João da Cruz
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se confirme que é o momento de deixarmos a oração 
meditativa e discursiva para entrar no estado da con-
templação e do espírito.

Sem os três sinais juntos, podemos nos confundir 
com sinais de distração, desinteresse, tibieza, melan-
colia, torpor, que nos fazem pensar em nada, nem ter 
vontade de fazer algo, mas só de ficar “naquele entor-
pecimento saboroso”.

Cabe aqui esclarecer que o exercício de oração con-
templativa ajuda-nos a fazer essa passagem do estado 
da oração discursiva para o da pura contemplação.



PAlAVAs FinAis
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iMitAndo A cristo

Encontramos instrução universal preciosa nessas 
palavras da obra iMitAção de cristo35, que selecionamos 
para o término deste livro, dedicado à transcendência 
de nós mesmos e à união com a vida interior:

“Se o homem der toda a fortuna, não é nada.  
E se fizer grande penitência, ainda é pouco.

Compreenda embora todas as ciências, 
ainda está muito longe.

E se tiver grande virtude de devoção ardente, 
muito ainda lhe falta, a saber: 
uma coisa que lhe é sumamente necessária.

Que coisa será esta?

Que, deixado tudo, 
se deixa a si mesmo e saia totalmente de si, 
sem reservar amor próprio algum, 
e, depois de feito tudo que soube fazer, 
reconheça que nada fez”. 

35 iMitAção de cristo, de Tomás de Kempis, 41a edição, 2008, 
Editora Vozes.





Vivemos imersos em um fluido inteligente, organizado 
em dimensões. A humanidade terrestre tem consciência 
até a terceira dimensão, mas prepara-se para contatar 
a quarta. 
Os impulsos deste livro nos ajudam a contatar essa 
realidade e, a partir daí, reencontrar nosso mundo 
interior. 
No coração, reencontraremos as Hierarquias, nossos 
Irmãos Maiores que acompanham a evolução humana e 
nos preparam para receber os códigos de uma nova raça.
Estes textos são transmissões dos Irmãos, que vieram 
em auxílio de nossa busca espiritual.
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Lis é um Centro Planetário que se projeta na contraparte 
sutil da Europa e abarca uma área que vai de Fátima, em 
Portugal, a Lourdes, na França.
Fátima leva-nos à contemplação e ao contato interior com 
a Trindade. Lysnel, nome do Retiro de Lis, em Lourdes, 
trabalha a parte cósmica do ser e deve tornar-se uma 
fonte de Luz para toda a Europa.
Entre as tarefas de Lysnel que nos são desveladas, está 
a de também contribuir para a implantação do Novo 
Código Genético – código crístico contendo as leis que 
regerão a humanidade futura.
Trazer a público um pouco mais do conhecimento acerca 
de Lis é tarefa prevista no Plano Evolutivo. É um legado 
que nos cabe acolher e honrar.
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de frei Artur
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Guia Prático 
para Oração 
Planetária
de frei Artur
13 x 19 cm 
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Irdin Editora

Este livro nasceu de um apelo interior para vivermos, 
em profundidade e com maior prontidão, as pautas e 
revelações que nos têm sido transmitidas pela Hierarquia 
espiritual. Contém instruções práticas e precisas para um 
trabalho de sintonia intensivo com o Centro Planetário Lis.
No passado, Lis foi a base para importantes 
manifestações da Mãe do Mundo: em Lourdes (França, 
1858) e em Fátima (Portugal, 1917). Foram manifestações 
que mudaram o destino da humanidade; agora, 
novamente somos chamados por Lis a participar de sua 
tarefa planetária.
Estaremos dispostos a responder?



Cristo da 
Luz, Samana 
Redentor
de madre Shimani
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Escuta a voz do Grande Mestre que reconheces desde os 
tempos antigos. 
Eu Sou o mesmo de ontem e o mesmo de hoje. Vivo 
dentro da Esfera Maior. Aguardo que encontres Meu 
Caminho na oração misericordiosa. 
Dois raios se projetam de Meu Coração: um é a 
renovação e o outro é o amor. Vive o estado de 
transformação sob o poder infinito da Graça. 
Recorda teu retorno à origem, à estrela, ao Sol, ao 
Cosmos, ao Meu Coração Sagrado. Verte teu ser sobre 
Mim para que resguarde, na Paz, teus caminhos. Sou Teu 
Mestre da Luz, que abre os braços da Misericórdia para 
receber-te.  
Lê com atenção os preceitos que tenho deixado, porque  
nos símbolos encontrarás as chaves.



Por primera vez, después de más de 2.000 años, el 
Maestro Jesús nos revela los misterios de los siete días 
previos de Su Pasión. A través de esas revelaciones nos 
va enseñando cómo encontrar paz, armonía, consuelo y 
refugio en momentos de tribulación.
Siete señales reveladas por Él forman el Orandio de la 
Pasión y de la Transfiguración de Jesús, llaves para abrir 
las puertas del Cielo.
El Maestro nos invita a que oremos con Él y que estemos 
en Su Corazón eternamente.

Siete días con 
el maestro 
Jesús de 
Nazareth
de madre Shimani
Coleção com  
3 palestras em 
espanhol
Irdin Editora



No momento de tanta necessidade interior que 
vivemos, Trigueirinho apresenta-nos um livro 
em linguagem simples e direta, deixando claro o 
quanto as Hierarquias Espirituais estão próximas 
da humanidade. E o que é mais revelador: essas 
Consciências e Hierarquias estão disponíveis, mais 
do que em qualquer outra época, para transmitir Suas 
mensagens ao seres receptivos à instrução que vem do 
Alto, da fonte original de sabedoria.
Neste livro, encontram-se reunidas mensagens 
atuais que Grandes Entidades, como Cristo Samana, 
Mainhdra, Murielh, Khuthullim, Lhuthieliuk e 
Mishuk, transmitiram a seres contato de um Grupo 
Operativo, que atuam em sintonia com os Centros 
Planetários Aurora e Mirna Jad.

Consciências 
e Hierarquias
de Trigueirinho
13 x 19 cm 
150 páginas
Irdin Editora
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