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Viagem, prenúncio da Eternidade; 
pureza de encontro, 
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introdução às Revelações

Dentre as inúmeras instruções espirituais que foram 

transmitidas à humanidade, está a de que o buscador não 

deveria ocupar-se com o lado oculto do processo de evo-

lução, com as experiências místicas e as visões dos níveis 

intermediários da consciência,1 pois isso poderia consti-

tuir mais uma ilusão para ele.

Considerando-se que os aspirantes ao caminho do es-

pírito2 têm como objetivo principal a realização do puro 

Ser, qualquer outra busca torna-se algo não fundamental, 

uma meta secundária. Assim não há dispersão da energia 

que deveria estar concentrada em um só ponto. O Grande 

Instrutor referiu-se a essa unidade de propósito como a 

única coisa necessária.

1. Vide glossário: Níveis intermediários de consciência; e Nível físico-sutil.
2. Vide glossário: Espírito.
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Tais afirmações, todavia, não precisam ser tomadas 

com rigidez, pois na realidade a Iluminação3 não é decor-

rente apenas de estímulos provenientes do Eu Interior. As 

Hierarquias espirituais4, os Curadores e os Instrutores que 

atuam nos planos internos da vida trabalham a consciên-

cia do homem e podem, quando necessário, exprimir-se 

de forma objetiva — até mesmo através de aparições, ma-

terializações ou de palavras transmitidas interiormente.

Paul Brunton, filósofo espiritualista contemporâneo, 

considerava possível a ativação de ideias previamente co-

locadas por outros na mente de um indivíduo, e de essa 

ativação (que pode apresentar-se como uma instrução 

externa) ser produzida pela alma humana. Esta última, 

filosoficamente e na prática, coordena o que se passa em 

seus corpos nas três dimensões: a física, a emocional e a 

mental.

Nem a existência da sugestão hipnótica feita por al-

gum ser influente nem a da sugestão inconsciente criada 

por tradições oficialmente aceitas anula o valor da fé do 

buscador; tampouco diminui a validade das experiências 

místicas verdadeiras. Um Ser, antes que chegue ao estado 

do vazio5, deverá  passar por muitos estágios, sendo o de-

sapego a chave de todo esse processo.

3.  Vide glossário: Iluminação.
4.  Vide glossário: Hierarquias espirituais.
5.  Vide glossário: Vazio.



11

Não é preciso desvalorizar os estados místicos au-
tênticos, frutos do contato com a realidade — e não da 
imaginação humana ou do delírio — mas deve-se estar 
desapegado deles. Quando acontecerem sem terem sido 
procurados, serão vivenciados naturalmente, levando-se 
em conta que tudo o que toca os sentidos é efêmero. O 
caminho é recolher a instrução recebida, agradecer, mu-
dar de estágio e prosseguir, na pura fé, por vias até então 
desconhecidas.

A meta de descobrir a relação entre o consciente e o 
Eu espiritual e de efetivá-la é sempre válida. Principal-
mente nesta época caótica e de transformação, essa meta 
torna-se ainda mais sagrada para o homem que pensa, vê 
e realmente QUER.

Embora se possa compreender a dúvida dos céticos 
e reconhecer a existência de uma exploração comercial 
em torno dos chamados “fenômenos místicos” mais ou 
menos autênticos, não é preciso excluir a possibilidade de 
se transmitir experiências válidas, desde que elas contri-
buam para a elevação da consciência atual do ser humano 
ou preparem-na para novas etapas.

Toda e qualquer revelação autêntica provém de níveis 
supra-humanos, canalizadas para o indivíduo pelos seus 
núcleos superiores. As mensagens, inspirações e informa-
ções que descem desses níveis passam sempre por esse 
crivo interno, saiba ele disso ou não, e aceite ou não esse 
fato.
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Em sua origem, os ensinamentos espirituais são ver-
dadeiros, mas o que ocorre com eles durante o trajeto en-
tre as fontes imateriais e o cérebro físico de quem os capta 
dependerá  não só da pureza daquele que serve de canal, 
mas também da própria constituição da matéria psíquica 
do planeta e da humanidade de superfície, que formam 
um conglomerado no qual o indivíduo está  incluído. Es-
sas condições estão em mutação e o homem, num futuro 
próximo, deverá  polarizar-se definitivamente em planos 
mais sutis da existência, liberto do desejo e da ilusão mais 
grosseira.

Tendo claras essas premissas, não poderíamos furtar-
nos a transmitir o que se encontra neste volume sobre 
o centro intraterreno de Fátima — um estado de cons-
ciência que anteriormente revelou-se por meio dos cha-
mados “milagres” e “aparições da Virgem” em Portugal, 
mas que ainda não teve seus aspectos mais sutis acolhidos 
pela humanidade, devido às precárias circunstâncias ma-
teriais, morais, psicológicas e espirituais em que os seres 
humanos vivem imersos.  Assim, a cidade internacional-
mente conhecida como Fátima, que tem sido considera-
da apenas um lugar de curas físicas, e que se tornou um 
grande centro turístico-religioso, terá  agora revelados o 
seu significado e função mais profundos.

A energia desse Centro traz ao homem o conhecimen-
to da face interior do planeta em seus estratos materiais. 
O fato de podermos saber que dentro do planeta, não ape-



13

nas em seus níveis internos, mas também no nível físico-
sutil, existem uma humanidade e uma civilização é fruto 
do seu trabalho no consciente da humanidade.

Fátima agora volta a se expressar, porém não apenas 
às multidões doentes — sua voz ressoa também para os 
que compreenderam que ninguém, nem mesmo as gran-
des Entidades Virginais, pode caminhar por eles. A ajuda 
evolutiva está sempre presente, em todos os níveis, mas 
os passos de um indivíduo só ele mesmo os pode dar.

Trigueirinho
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Primeira Parte  
 

A Busca do impossível





1�

Primeiras viagens

Por três vezes nesta vida o destino conduziu-me às 

terras conhecidas como Portugal, e por uma vez às ilhas 

portuguesas na África. Fui a tais lugares sob diferentes 

pretextos, e somente muito depois vim a compreender o 

verdadeiro sentido de ter sido levado até eles. 

As caminhadas por Lisboa, ou pelas ladeiras das ilhas, 

constituíam, na verdade, uma ocasião muito especial. O 

caminhar em silêncio equilibrava a energia dos meus cor-

pos e parecia despir-me do supérfluo, em termos de forças 

atávicas.

Certa vez, encontrando-me sobre um promontório, 

parecia estar de pé em uma pira ardente. A consciência 

humana, representada pelo cérebro físico, compartilhava 

daqueles sagrados momentos de purificação, embora sem 

compreender a extensão do que acontecia.
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Hoje posso definir tais contatos como a comunhão 
com a essência da Vida nos reinos e nos elementos da Na-
tureza. Eram momentos em que uma Presença pulsava na 
terra sob meus pés, como se o coração dessa Vida pudesse 
ser percebido nos grãos minerais que formavam aquele 
solo; o vento suave passava como se atravessasse meus 
corpos, preenchendo-os com sua leveza; os arbustos e as 
pequenas flores nos campos e jardins das cidades relu-
ziam ao sol, revestidos de um dourado que normalmen-
te desconhecemos; os aromas que se faziam sentir teste-
munhavam a presença de excelsos seres que vivem nos 
planos internos e que em sua pura essência transformam 
os éteres da superfície da Terra.  Para nós, que estamos 
encarnados em corpos materiais, esses aromas sutis ates-
tam o trabalho realizado pela Irmandade1 que é uma das 
protagonistas deste livro.

Vivenciava essas experiências não apenas como obser-
vador, mas unido ao pulsar da Vida que rege os universos. 
Experimentava, assim, um sentimento de profunda grati-
dão. Todavia, especialmente nessas ocasiões, recebia um 
chamado interior que levava, como consciência, a estar 
diante de uma outra realidade — e nesses momentos era-
me apresentada uma tarefa que mais cedo ou mais tarde 
haveria de cumprir.  Embora minha atenção se encontras-
se distante da situação geral do planeta, a energia desses 

1.  Vide glossário: Irmandade.
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contatos subjetivos trazia-me a certeza de que seria neces-
sário colaborar na difícil situação em que ele ia entrar, e 
que já era perceptível naquela época.

A partir de então começou a emergir em mim um es-
tado de oração espontâneo, sem palavras, que me dava o 
ensejo de assumir a vida de serviço — não pela oportuni-
dade que este traria de aproximar-me dos mundos de pura 
luz e paz —, mas pela premente necessidade planetária; 
aderir à consciência orante2, silenciosa, como um pincel 
nas mãos de um pintor — um instrumento que se move 
sob a ação de uma vontade superior e que não escolhe o 
traçado nem as cores que devem aparecer na tela.

Existe um mistério na disposição interna do Ser para 
sua entrega absoluta às energias superiores. Os segredos 
da existência em níveis profundos lhe são revelados ape-
nas quando ele tem condições de seguir a Lei espiritual; 
e tais segredos estão sintetizados na seguinte asserção: es-
tar no mundo sem ser do mundo. Deixando-se pertencer ao 
mundo, o Ser perde sua impassibilidade, que é o caminho 
para o Imutável.

5 5 5

Em uma das viagens por aquelas terras cheguei ao 
Mosteiro dos Jerônimos. Foi então que aconteceu em meu 
interior um aprofundamento do que acabo de descrever.

2.  Vide glossário: Consciência orante.
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Estando na aura do Mosteiro, pude aproximar-me 
da minha essência interior em um grau antes não expe-
rimentado, enquanto meus corpos pareciam estar sendo 
percorridos por uma corrente elétrica que liberava uma 
luz intensa. Percebia naqueles momentos que, embora 
as ajudas espirituais à humanidade estivessem fadadas à 
incompreensão da maioria, devido à pouca receptividade 
da parte humana do ser ao chamado interior, havia seres 
resgatáveis que aguardavam um impulso para poderem 
assumir mais conscientemente o próprio papel dentro do 
Plano Evolutivo e ingressarem em uma vida mais sutil. 
Sabia que essa pequena parcela da humanidade, coliga-
da a um grande trabalho da Hierarquia Espiritual, era se-
mente de etapas futuras.

A energia superior, proveniente da Hierarquia, reco-
lhe os lampejos de entrega sincera a um caminho imate-
rial. Os seres que assim se oferecem ela eleva a patamares 
que de outra forma não poderiam ser por eles alcançados, 
conduzindo-os ao Reencontro.3 Podia constatar isso ao 
perceber que, de maneira totalmente impessoal, aquela 
corrente elétrica que me percorria alimentava uma gran-
de chama, que para mim era o fogo de uma Promessa. O 
que ao homem foi anunciado, inevitavelmente será  cum-
prido; a vida em comunhão com esferas sagradas de cons-
ciência está ao alcance dos que a buscam.

3.  Vide glossário: Reencontro
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Essa potente energia positiva está  hoje mais atuante 
que no passado, embora muitas vezes não seja notada. Só 
não revela a sua face para aqueles que não ambicionam 
vê-la. Quando presente, os ares se movem e acende-se no 
interior dos seres uma chama, cuja vibração torna-se um 
poderoso convite para prosseguirem no Caminho.  Entre-
tanto, a grande maioria da humanidade continua adorme-
cida, prisioneira de interesses pessoais, pensando apenas 
em usufruir dos bens que a vida planetária ainda possa 
oferecer. Mas, independentemente da inércia material, o 
prosseguimento da vida na Terra já é, por si só, prova in-
questionável da presença de uma Lei Maior.

Para que o homem possa participar conscientemente 
desses fatos grandiosos, um dos muitos obstáculos que es-
tão sendo dissolvidos, tanto nele quanto nos animais, é o 
medo. Por ser o medo uma porta aberta para a atuação de 
forças involutivas, e estando tão fortemente impregnado 
na consciência das células, não haveria outro meio de 
equilibrar essa fonte de conflitos, senão a implantação de 
um novo código genético, realizada por Consciências de 
grau intergaláctico. Sem tal mudança, nem o homem nem 
o animal terrestre conseguiriam liberar-se dessa força pa-
ralisadora, o medo, que além de interferir no relaciona-
mento entre os reinos limita o contato do homem com o 
seu mundo interior.  

5 5 5
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Aquele Mosteiro histórico estava à minha frente e eu 
me preparava para percorrer seu pátio. Antes que eu cru-
zasse seu portal, fui alertado internamente para não per-
mitir que expectativas humanas maculassem as impres-
sões sobre a vida interior que poderiam surgir a partir de 
então. Naquela época eu já  sabia que não há recolhimen-
to sem silêncio de desejos, nem silêncio com a presença 
de planos e objetivos pessoais. Quando o querer humano 
indica os rumos a seguir, ele não está corretamente foca-
lizado, malbaratando energias preciosas que deveriam ser 
usadas para um trabalho universal.

Na sutil vibração emanada daquele imenso edifício 
emergiam em mim as perguntas: existe alguma diferença 
de valor entre experiências que se vive quando se ama a 
Essência Única?  O que são as situações formais diante da 
pura verdade?

De fato, podem-se seguir diferentes rotas para se al-
cançar os portais de ingresso na vida espiritual; entretan-
to, apenas um caminho conduz até eles, e esse único ca-
minho é o impulso para a integração cósmica. Aderindo 
o indivíduo a ele, qualquer movimento em direção à pró-
pria personalidade equivale a interromper um processo 
já  em plena expansão; deixar-se perder em questões hu-
manas é como fragmentar um campo de excelsa energia 
que gradualmente amplia as fronteiras do mundo interior. 
Se as fendas ocorrem, maior esforço será necessário para 
recompor tal campo; e muito tempo se passa antes que 
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seja eliminado todo o contingente de forças antagônicas à 
elevação do ser, que penetram por essas rupturas.

Apenas quando a mente se liberta de certas ilusões, ela 
deixa de ser um aglomerado de partículas que atrai a força 
de Vida para seu próprio proveito. Passa então a partici-
par dessa Vida, como um ente unificado ao seu Núcleo. 
Nesse estágio, a mente não mais vai é Fonte como aquele 
que com a força de seus braços extrai o seu sustento, mas 
passa a fluir como uma partícula da mesma água que vivi-
fica e renova toda a Criação.

Nesse despertar, cada consciência que alcança a di-
mensão cósmica encontra a sua própria sintonia e vibra-
ção. Pode assim cooperar mais diretamente com o Plano 
Evolutivo, irradiando sua energia interior para ajusta-
mento dos campos magnéticos dos indivíduos e do pla-
neta, possibilitando que neles se imprima a Ideia da Lei 
Criadora emanada do Governo Celeste Central.4

5 5 5

O Mosteiro dos Jerônimos estava à minha frente, e eu 
o via pela última vez no plano físico. Também o conta-
to com aquelas ilhas, suas parreiras carregadas de frutos 
maduros em suas grandes extensões de áreas verdes, ter-
minava para mim. A consciência que foi tocada pelo espí-
rito vive um contínuo plasmar e soltar, não se fixando em 

4.  Vide glossário: Governo Celeste Central.
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ponto algum. Nessa liberdade interior, ao desapegar-se de 
uma situação, imediatamente se lhe emerge um novo es-
tado, pois passa a existir disponibilidade nos canais de 
captação que, como recipientes vazios, podem ser nova-
mente preenchidos.

Esse estado pode parecer distante e inatingível para a 
mente humana que necessita ver as margens da estrada 
por onde caminha. Em silêncio, no entanto, ele se apro-
xima e, por obra da compaixão e da supremacia da vida 
espiritual — que diante do completo vazio pode sustentar 
a mente ainda imatura — inesperadamente se lhe descor-
tina uma realidade maior, que transcende os seus limites 
normais e se traduz na totalidade da Vida.

Depois de andar por aquelas terras, meus movimentos 
e ações passaram a ter como objetivo principal o Serviço5 
ao Plano Evolutivo, e não mais a ampliação da minha pró-
pria consciência.

Estava definitivamente selado um ciclo, e uma fase de 
Serviço já  se anunciava.  Não me seria possível deixar de 
responder àquele apelo interior que no silêncio havia-me 
tocado e para sempre deixado em meu coração a sua mar-
ca, promessa cósmica reservada aos homens que se abrem 
ao Desconhecido.

5.  Vide glossário: Serviço.
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núcleos internos do planeta

A manifestação do Reino espiritual na superfície da 

Terra é por si mesma uma realização supra-humana; a 

vida externa, entretanto, deveria ser capaz de espelhá-lo.  

Para que ao menos uma fração da energia interior possa 

refletir-se nos mundos formais, é preciso que ela seja um 

fato conhecido, experimentado e vivido nos seres cuja 

consciência desperta.

Assim, uma das finalidades deste livro é possibilitar 

que uma realidade interna, de vital importância para o 

processo de transformação planetária, torne-se consciente 

para os indivíduos já  coligados a ela em seus níveis pro-

fundos.

A vida interior, caminho da libertação, revela-se aos 

puros e inocentes. É fruto do trabalho que a Perfeição re-

aliza sobre as consciências, polindo-lhes as arestas e dan-

do-lhes a sua própria imagem. Ela as conduz a sucessivas 
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metamorfoses, que levarão o barro a se transformar em 

ouro, ou seja, farão com que o Ser deixe o estado de iden-

tificação com a forma e se reconheça como ente divino, 

imaterial.

Existem aqueles que tendo realizado em si essa trans-

formação estão mais próximos da Perfeição da Vida; e ten-

do despertado o dom da compaixão1∗ (no sentido supe-

rior da palavra), compartilham a sua profunda magnitude 

com os seres que necessitam de clareza para prosseguirem 

em seus caminhos.

Também a energia de Centros espirituais2 suprafísicos 

trabalha, nos planos sutis da órbita planetária, pela vida 

interior dos indivíduos. Atualmente um desses Centros 

ressurge para cumprir uma nova etapa. Após ter-se ex-

pressado no passado, chegando a promover a cura em mi-

lhares de pessoas, recolheu-se aos planos internos do pla-

neta, voltando agora a conectar-se com os que se mantêm 

sintonizados com o Propósito da sua existência. São os 

bem-aventurados, os que na humildade e no silêncio pa-

cientemente aguardaram pelo momento do encontro com 

essa potente energia. Seres fiéis, expressão da pureza e da 

inocência, em tempos pretéritos receberam o impulso do 

Centro intraterreno de Fátima em seu próprio interior e 

1. Vide glossário: Compaixão.
2. Vide glossário: Centros espirituais.
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mantiveram-se coligados a ele, mesmo sem terem cons-
ciência disso.

Os que hoje percebem a presença desse núcleo energé-
tico profundamente espiritual já  estavam marcados para 
isso, tendo respondido positivamente ao seu chamado nos 
planos sutis da existência. Agora estão sendo convocados 
a um trabalho consciente, pois Fátima ter  um papel fun-
damental nos momentos caóticos que se anunciam. Seu 
desabrochar pleno, porém, aguardará  o ciclo vindouro.

O reencontro desses fiéis remanescentes, que estão por 
todo o planeta, vivendo em diferentes dimensões aconte-
ce gradualmente. Cada chispa divina vai se apresentando, 
segundo os seus ciclos de manifestação e a sua ordem in-
terior de despertar. Isso não quer dizer que os processos 
sejam individuais apenas, pois eles seguem uma Lei cós-
mica imperceptível aos olhos do mundo — e como em 
uma peça de teatro perfeitamente dirigida, cada figurante 
entra em cena no momento exato.

É também como fruto do trabalho invisível e silen-
cioso da rede formada pelas consciências desses seres, 
que a possibilidade de a superfície do planeta chegar ao 
seu destino de Reino3 poderá  consumar-se brevemente. 
Porém, para que um autoconvocado4 possa verdadei-
ramente servir, mais que proferir leis e conhecimentos 

3.  Vide glossário: Reino.
4.  Vide glossário: Autoconvocado.
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ocultos, deve vivê-los. É este desafio que faz com que os 
autoconvocados que se confirmam nesse grau de adesão 
ao Plano Evolutivo sejam poucos.

Se nos coligarmos internamente com os seres resgatá-
veis5, veremos que muitos deles também estão passando 
por provas importantes; os seus destinos estão em sus-
penso, aguardando o desenvolvimento de várias situações 
opcionais. Tantas vezes anunciado, está  presente o holo-
causto, embora ainda parcial; e o confronto final entre as 
forças que lutam nesta Terra (as evolutivas e as do caos) 
já  está  em ato.

5 5 5  

Recentemente uma pessoa amiga narrou-me um sonho 
importante, no qual estava junto a um grupo, na margem 
de um rio muito largo. Várias ilhas com vegetação rala 
e verdejante estavam distribuídas ao longo desse rio. Na 
margem oposta (que não era vista no sonho, mas cuja 
existência podia ser percebida), aconteceu repentinamen-
te uma explosão e uma nuvem vermelha de fumaça e fogo 
começou a passar de uma ilha para outra, aproximando-
se rapidamente do grupo. Um estado de pânico instalou-
se nas pessoas, que em vão tentaram sair do local.

No sonho era também indicado que naquele mesmo 
instante outros grupos tentavam deixar as cidades onde 

5.  Vide glossário: Seres resgatáveis.
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moravam, sem conseguir. Era demasiado tarde para isso 
e o momento cíclico do acerto de contas havia chegado. 
Ao acordar, ela teve a impressão de que uma destruição 
global, externa, era iminente na superfície da Terra.

5 5 5  

Vários núcleos internos do planeta, entre eles o Cen-
tro intraterreno de Fátima, estão trabalhando para que a 
retirada dos seres resgatáveis aconteça harmoniosamente 
nas horas de caos que se aproximam. Para isso, estão ati-
vando diferentes áreas do campo magnético planetário.

Nos planos sutis da Sibéria também existe uma impor-
tante base de operações, tanto em sua área intraterrena, 
como no plano etérico, sobrepondo-se à superfície; essa 
base trabalha para o traslado de seres e irradia pura devo-
ção, energia fundamental nesta transição planetária.

Outras bases já se preparam para uma ação mais di-
reta, como as que se localizam no plano etérico da Indo-
nésia, Honduras e Afeganistão. Algumas formam conjun-
turas energéticas entre si, principalmente triangulares. À 
medida que a consciência dos seres da superfície gradual-
mente se sintoniza com as vibrações desses núcleos, seu 
trabalho vai-lhes sendo revelado. Para que isso ocorra não 
é preciso pertencer a grupos organizados ou formar sei-
tas, pois trata-se de um processo essencialmente interior.

Essas civilizações internas sempre foram misteriosas 
e, em geral, não constam dos relatórios científicos ou his-
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tóricos da humanidade. Foram a ela reveladas apenas por 
meio de mitos ou do esoterismo, embora este, hoje em 
dia, tenha sido deturpado pela atividade de especulado-
res. Como esses Centros estão em outras dimensões, não 
podem ser contatados por intermédio da tecnologia ter-
restre atual, mas tão somente dos sentidos internos, da 
intuição, ou do encontro interior.

São mundos paralelos ao físico, e podem ter a sua ex-
pressão relacionada a um ou outro hemisfério do planeta, 
ou a ambos; como podem ter prolongamentos, como vi-
bração e consciência, em diferentes pontos do sistema so-
lar e alhures, dependendo da potência da sua irradiação.

No passado, as civilizações e os centros intraterrenos 
conhecidos estavam relacionados com a polaridade mas-
culina da Terra e com o hemisfério Norte, sendo coor-
denados a partir do centro interior de Shamballa. Hoje 
os Espelhos6 de Luz, coordenados pelo Centro Maior de 
Miz Tli Tlan7, despertam em resposta à ativação da pola-
ridade feminina do planeta e do hemisfério Sul, que ini-
ciam um ciclo de manifestação.

Os dois hemisférios planetários representam, do pon-
to de vista energético, potentes vórtices que em seus mo-
vimentos giratórios equilibram o campo magnético da 
Terra e a coligam com distintos pontos no cosmos; são 

6.  Vide glossário: Espelhos.
7.  Vide glossário: Miz Tli Tlan.
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como duas antenas que recebem e transmitem diferentes 
frequências. A ativação de um ou outro hemisfério, por-
tanto, não está  ligada a fatores políticos, econômicos ou 
sociais, mas às diferentes sintonias da Entidade Planetá-
ria. Quando um hemisfério está  ativo, sua influência se 
estende por toda a órbita planetária, independentemente 
dos fatos que ocorrem na superfície. Esse trabalho ener-
gético pode não ser registrado pela atual tecnologia, pois 
transcende as leis materiais.

5 5 5  

Ao recolher-me por uns momentos, vi a seguinte ima-
gem: dois vórtices de forças, um voltado para cima e ou-
tro para baixo; partiam de um mesmo ponto, que seria o 
centro do planeta. Eram compactos, densos, semelhan-
tes a nuvens escuras. Representavam os dois hemisférios 
que, psiquicamente, encontram-se em condições precá-
rias. Porém, vários arcos de luz saíam de um vórtice e en-
travam no outro, fechando assim um circuito completo; 
correspondiam à irradiação dos Centros internos planetá-
rios. A circulação da energia por esses arcos realizava um 
intenso trabalho de transmutação e elevação.

São tantas as forças a serem transmutadas, para que o 
planeta chegue a uma situação de equilíbrio, que todos 
os núcleos e indivíduos aptos para atuarem nesse cam-
po estão agora ativos. Variadas e peculiares são, todavia, 
as situações que se apresentam, e sempre misteriosas as 
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razões que movem a vida do espírito. Embora o desenvol-
vimento da espiritualidade esteja longe de ser uma ativi-
dade externa, ainda assim pode surgir a necessidade de, 
em certos casos, estar-se fisicamente presente em alguma 
zona específica, quer para facilitar determinados reconhe-
cimentos, quer para promover a sintonização do ser in-
terior com a energia do local; ou ainda para a realização 
de alguma tarefa ligada à Terra de superfície. Durante as 
viagens que realizei, contudo, não foi preciso entrar em 
contato físico com a região de Fátima, em Portugal, para 
que pudesse conhecê-la internamente.

Da mesma forma, outros Centros, em diferentes di-
mensões, coligados às tarefas anteriormente menciona-
das, serão revelados subjetivamente a indivíduos e a gru-
pos que se oferecem para uma colaboração sincera, desde 
que isenta de emotividade e de interesse por manifesta-
ções fenomênicas. A entrega na pura fé e o serviço de-
sinteressado dos resultados é que promovem a coligação 
com esses núcleos, que ancoram na superfície da Terra 
energias extraplanetárias e intraterrenas.

Todo contato desse gênero traz oculta em sua essência 
a chave que levar  o homem ao encontro de sua divindade 
essencial, e não deveria constituir apenas um elemento de 
curiosidade. Encontrar o próprio centro interior significa 
poder servir ao Plano Evolutivo, pois sua energia age po-
sitivamente, em colaboração com outras, sem limites de 
tempo ou de espaço.
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Diferente daquilo que até hoje se deu a conhecer à 
humanidade será  a mensagem transmitida pelos núcle-
os internos do planeta, quando o caos estiver totalmente 
reconhecido pelos seres da superfície. A propósito disso, 
foi-nos indicado:

Do fogo sagrado da destruição emergirá  o Bendito 
aos olhos da Lei, e sobre Ele construirei a Nova Morada.
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O que vinha do lago

Há muito que uma determinada área, situada no cen-

tro geográfico de Portugal, chamava-me a atenção de ma-

neira especial. Apesar de nunca ter estado ali no plano 

físico, era como se a conhecesse. 

Certo dia, estando em quietude, encontrei-me naquela 

região, diante de um lago de grande paz e magnífica bele-

za. Reinavam um profundo silêncio e uma calma imper-

turbável. Permanecendo ali quieto, começaram a emer-

gir algumas impressões em minha consciência. Via que, 

diante da iminência do despertar para a vida imaterial, o 

ser deve despir-se de todos os conceitos, até mesmo da-

queles que até então lhe serviram de guia. É necessária a 

coragem de estar no vazio para se chegar à plenitude dos 

mundos imateriais. Não se pode tocar o chão ardente dos 

reinos internos se o peso dos conceitos que o ser huma-

no carrega não for diminuindo, até desaparecer por com-
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pleto. Esses conceitos (culturais, religiosos e filosóficos) 
mantêm a consciência em níveis vibratórios densificados, 
ao passo que a ausência de programas estabelecidos hu-
manamente lhe permitem a liberdade de voar como o pás-
saro que desliza por alturas ilimitadas.

A Lei que possibilita o contato consciente com os di-
ferentes níveis do universo não se resume a um conjunto 
de regras ou a formulações externas. Estas podem ser ne-
cessárias ao aspirante ao Caminho do Espírito, mas a Lei 
Maior é a essência da Vontade Suprema, e quanto mais 
dela o ser se aproxima, mais ela se faz perceber isenta de 
vestes formais.

Tanto a manifestação externa, no mundo das formas, 
quanto a completa unificação do ser com a essência últi-
ma da vida, são expressões de um mesmo caminho. Sem 
a completa absorção da forma em um nível superior, não 
seria possível o prosseguimento da trajetória evolutiva. 
Sabemos que existem leis específicas para cada plano e 
subplano de consciência. As leis são os trilhos por onde o 
viajante se põe a deslizar; mas se ele chega ao seu destino, 
os trilhos não serão mais necessários.

5 5 5  

Eu continuava diante do “lago”. No estado de recolhi-
mento em que me mantinha, ele agora se apresentava em 
seus aspectos mais sutis, e trazia-me algumas informa-
ções.  Vinham-me imagens apocalípticas, via a besta vo-
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ando pelos céus com suas sete cabeças guerreando entre 
si. Antes que chegue a Força Cósmica1 que resgatará  os 
que assumiram suas metas autênticas e profundas, o caos 
encontrará  terreno fértil no coração dos homens que ain-
da estiverem presos à matéria. No silêncio desse estado 
interior, era-me transmitido que a história deste planeta, 
conforme está previsto, encerrará  através do fogo um dos 
mais sombrios capítulos para, depois, renascer.

Principalmente nos dias de hoje a maior parte dos 
políticos e governantes agem como fantoches nas mãos 
das forças involutivas que dirigem esta civilização, como 
se pode constatar pela crônica diária desta época. Desse 
ponto de vista, certas organizações religiosas pouco dife-
rem dos antros de magia negra que sempre foram acolhi-
dos por esta humanidade: degradam os estados sublimes 
de consciência quando esses se manifestam, pois suas es-
truturas cristalizadas e a profissionalização do sacerdócio, 
explorado materialmente, não permitem que a manifesta-
ção puramente religiosa se aprofunde nos seres.

O “lago” confirmava-me a impressão de que muitos 
vão falar falsamente em nome de uma força salvadora, e 
que até mesmo os mais puros poderão se confundir. Por 
isso, o silêncio e a quietude são fundamentais para os se-
res que despertaram para a realidade. Momentos agudos 
aproximam-se com extrema rapidez; que o homem não 

1.  A esta Força Cósmica as profecias chama o “Filho do Senhor”.
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se deixe atrair pelo que o cerca, mas que fique recolhido 

em seu interior, na energia da pura fé e em quietude‚ para 

ajudar na liberação de parte desta humanidade de super-

fície.

Não antes que a noite desça, o seu manto por sobre 

todo o planeta, e que não haja um palmo de terra sequer 

onde a Luz do dia possa ser vista, cruzareis o portal que 

vos levará  a uma outra Morada.

Quando no passado vos disse que devíeis orar sete 

dias e sete noites, não vos estava chamando a um culto 

formal. A vossa compreensão é ainda imatura acerca do 

que vos digo. Sete dias e sete noites representam todo um 

ciclo de manifestação e, portanto, vos é pedido orar sem 

cessar, viver em exclusiva dedicação ao Supremo. Para 

isso tendes toda a ajuda, e tivestes todas as chaves para 

avançardes — ainda assim receastes, duvidastes e conti-

nuastes a usufruir da podridão que será desintegrada.

Muitos não aplicaram em suas vidas o pouco que 

compreenderam. Aqueles que algo fizeram, esperaram 

por recompensas. Podeis perceber quantas dádivas vos 

foram oferecidas, e quantas vezes as recusastes? Mas não 

vos culpeis; tampouco torneis a repetir o que por tantos 

séculos estivestes a perpetrar. Se elevardes ao alto o vosso 

clamor por liberação, a Luz que está  em vós aprisionada 

romperá a densa camada que sobre ela depositastes e se 

espargirá  por todos os rincões desta Terra, e mais além.
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Não podeis, com vossa mente analítica, relacionar 
os fatos da história desta humanidade terrestre, pois eles 
não correspondem nem mesmo ao que realmente aconte-
ceu na vida externa. A literatura que vossa civilização 
considera oficial não passa de grosseiras manipulações 
feitas por mentes agudas que se entregaram ao que cha-
mais Mal. Sabeis disso. Por que, então, ainda procurais 
nesses textos escusos o vosso alimento? Enquanto não de-
cidirdes mergulhar na fonte de conhecimento que existe 
em vosso interior, e ali contatardes a Fonte de toda a Sa-
bedoria, não mais que confusas notícias podereis retirar 
das informações no mundo de superfície.

Harmonia profunda, o “lago” é uma das portas de en-
trada para o centro intraterreno de Fátima. Por meio dele 
é estabelecida uma conexão introdutória com a vibra-
ção desse importante núcleo interior. Outros pontos de 
contato existem, passagens interdimensionais que, assim 
como o “lago”, facilitam o traslado dos corpos sutis dos 
seres terrestres para as regiões intraterrenas. Por meio 
desses traslados, a energia de Fátima encontrou espaço 
para atuar mais profundamente. Como fruto desse traba-
lho, pude compreender aspectos decisivos de uma tarefa 
interior.

Quando estais vivendo a Lei, sois uno com Ela e nada 
pode vos tirar desse estado. Quando estais polarizados 
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em vosso nível humano, vos unificais com as forças mate-

riais e, assim, vos tornais instrumentos delas, ou da fonte 

de onde elas sugam o alimento, enfraquecendo a vossa 

ligação com o próprio interior.

Não temais. O medo nasce apenas onde as sementes 

das trevas podem ter lugar, e brotar. Um reto viver, uma 

reta conduta, segundo o que internamente vos é indicado, 

não deixa espaço para que as forças opressoras do temor 

cheguem a vos dominar.

Mesmo a parcela atávica do medo que habita os vos-

sos corpos é dissolvida diante da ligação com a essência 

da Vida. O medo é um estado que nasce do envolvimen-

to com as forças da matéria e suas ilusões. A consciên-

cia nos planos interiores é Luz e clareza; nesses níveis, o 

Amor é a substância plasmadora, e a existência transcen-

de as fronteiras da individualidade. Portanto, um indiví-

duo nada tem a temer se estiver conectado com a própria 

essência interior.

A limitação da vida a um âmbito individual traz con-

sigo a ideia de posse, até mesmo da posse dos corpos ma-

teriais, e o medo é sempre fruto do assédio das forças 

diante da ameaça de perder algo a que a consciência ima-

gina estar apegada. Se ela, porém, compartilha do abso-

luto silêncio, do silêncio dos apegos, da curiosidade, da 

posse de si mesma e de tudo o mais, o que ela haverá de 

temer?
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Um ciclo está se abrindo, e a mensagem trazida pelo 

ressurgimento de Fátima terá  um novo tom. De um pon-

to de vista supramental, pode-se dizer que está ocorrendo 

um reencontro da verdadeira função interior de Fátima 

com a consciência humana. À nossa volta, nos planos ma-

teriais, a presença permanente de uma energia de bonda-

de e pureza é um sinal desse processo.

5 5 5  

Preparando-me para contatos mais profundos, dois 

seres de elevada vibração se aproximarem no plano etéri-

co, para levar-me pelos braços. No entanto, antes que isso 

pudesse se consumar, constatei que o meu corpo estava 

“preso” à Terra, em consequência de sua própria densida-

de. Pedi, então, ajuda para liberar-me.

As cores que eu via nessa experiência passaram a apre-

sentar uma vibração elétrica, como se fossem percebidas 

em um outro nível. Em seguida, deixei de ter impres-

sões sensíveis, e encontrei-me diante de um Conselho2 

— apesar de não vê-lo, indubitavelmente ele estava lá. 

Percebia a presença de seus membros e, entre eles, um 

podia ser reconhecido de maneira inequívoca.  Era o re-

encontro consciente com algo que eu já conhecia desde o 

início dos tempos.

2.  Vide glossário: Conselho.
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Via, logo depois, um ser caminhando. O solo onde ele 
pisava era constituído de um material macio, que afunda-
va quando tocado por seus pés. Isso dava uma impressão 
de instabilidade, mas ele caminhava com segurança, por-
que sabia que na base, nos níveis profundos, havia terra 
firme.

A vida não descansa nem tem intervalos; ininterrup-
tamente, prossegue. Todos são chamados para comparti-
lhar o seu eterno fluir, mas muitos são os que apenas o 
observam passar.

A todos são entregues cimento e tijolos para erguerem 
suas Moradas, mas, por displicência e por inércia, dei-
xam que as intempéries destruam essas dádivas.

Assumir o próprio caminho evolutivo é um desafio 
nesta Terra mas, como disse no passado um sábio Instru-
tor, membro da Hierarquia: o que seria do mundo sem os 
NOSSOS impulsos? 

Estava aberto um novo canal de contato, e o ensina-
mento interno proveniente de Fátima ressurgia mais am-
plamente.
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Compreendendo Fátima

Era noite. Encontrava-me em quietude, com os olhos 
fechados, voltado para o nascente. Percebia uma forte 
energia vindo daquela direção. A mente, serena, apenas 
observava. Surgiu então à minha visão interna um grande 
disco de Luz etérica, com uma suave vibração intraterrena. 
Continuei quieto e, quanto mais ele se aproximava, maior 
gratidão emergia em meu interior. Formava-se, assim, um 
canal de devoção entre o disco luminoso e a minha cons-
ciência física, até que aquela Luz permeou todo o meu ser 
e as impressões sensoriais se esvaneceram. Era a energia 
do Centro de Fátima que se fazia presente.

5 5 5

Atualmente, a tarefa de voltar a própria consciência 
para o espírito deveria ser cumprida de maneira simples 
e despojada. Em ciclos anteriores, muitas estruturas fo-
ram criadas para conduzir esse processo — o que pode 
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ter prestado seu serviço, apesar da pequena resposta hu-
mana. Mas hoje a dinâmica transição pela qual o planeta 
está passando permite apenas por um tempo mínimo que 
o ensinamento e a formação espirituais permaneçam res-
tritos a fórmulas, organizações, regras, exercícios ou ritos. 
O dinamismo desta fase por si só impossibilita o aprisio-
namento da sua energia em formas rígidas. Assim, a vida 
interior, fruto de uma aproximação secreta da consciência 
à Verdade Essencial, é descerrada.

Nesse sentido, o homem nasce só, morre só, e tam-
bém sozinho deve encontrar a Vida. Por mais que seja útil 
o serviço de transmitir aos outros a experiência interna, 
isso jamais os isentará  dos passos que eles mesmos de-
vem dar. Pode-se despertá-los para a meta superior, im-
pulsioná-los a seguir adiante, mas não se pode caminhar 
por eles.

Aspectos superiores da Criação aguardam para se ma-
nifestar na Terra; todavia, é‚ necessário aprofundar e ab-
sorver realmente aquilo que do cosmos foi ofertado aos 
homens, e que não foi por eles compreendido nem reali-
zado no mundo tridimensional. Porém, para que tal ma-
nifestação possa ocorrer de maneira generalizada, e para 
se alcançar integralmente um estágio mais elevado, deve-
se ultrapassar o anterior, já  conhecido.

Sempre ocorreram situações nas quais a humanida-
de, estando diante de um impasse, opta pela perpetuação 
da vida mundana, mesmo reconhecendo a supremacia 
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da vida interior. Os fatos externos ainda são referenciais 

muito fortes para os homens, que a eles respondem mais 

facilmente do que à potência e à realidade da ação invi-

sível.  A estas deveriam, entretanto, se abrir, pois o co-

nhecimento superior e a introdução de Leis e energias 

imateriais no planeta são reguladas pela abertura que os 

indivíduos apresentam ao Desconhecido.

O contato com o Centro de Fátima, contudo, é um dos 

prenúncios de que, após a purificação do globo terrestre, 

a vida de superfície será  predominantemente focalizada 

nos substratos sutis (mesmo do plano físico), e expres-

sará, em todos os reinos, a harmonia a eles destinada. A 

terra poderá finalmente converter-se no legendário Pa-

raíso, tão esperado pelos homens.

Deixando de lado o passado histórico da humanida-

de, vinha-me a impressão de que esse Centro trazia uma 

energia mais humana que a de outros com os quais temos 

tido contato, como por exemplo Miz Tli Tlan, Erks, Au-

rora e Mirna Jad3. Não que eu percebesse nessa energia os 

desvios que existem no plano humano, mas indubitavel-

mente sentia-a mais próxima da vibração material que as 

energias daqueles outros centros. Por isso atraiu multi-

dões, desde que manifestou as aparições da Virgem.

3.  Civilizações intraterrenas. Vide livros com os mesmos nomes, do mes-
mo autor.



45

Podia assim compreender que Fátima guarda a pos-

sibilidade de uma vida externa que expresse a pureza e a 

inocência originais. É o centro intraterreno guardião do 

arquétipo do Éden terrestre, que deve ainda se realizar 

numa próxima etapa planetária.  Desse Centro parte o im-

pulso para a expressão do homem segundo sua imagem 

arquetípica. Os outros Centros citados trabalham com a 

circulação da energia espiritual e divina no planeta e com 

a sua conexão com o cosmos — e não com o aperfeiçoa-

mento da matéria em si. Fátima, expressando a vida per-

feita, trabalha na redenção da matéria. Por isso sua ener-

gia será  mais conhecida após as forças involutivas terem 

sido retiradas desta órbita planetária, tarefa purificadora 

que não cabe a Fátima realizar diretamente.

Vinha-me a confirmação da seguinte conjuntura ener-

gética: Miz Tli Tlan, o centro-maior, representa a energia 

de planos mais amplos, imateriais, fronteira com a vida 

inanimada; Mirna Jad trabalha com a energia que se move 

rumo à evolução imaterial; Fátima, com a energia dos pla-

nos de maior pureza material. Isso não exclui a existência 

de outros níveis de expressão em Fátima, que desempe-

nham tarefas diferentes; para a etapa atual e para o estágio 

em que a nossa compreensão se encontra, porém, esse é 

o aspecto que pode ser percebido e desvelado. Todavia, 

transpostos certos limiares, Fátima apresentará outras 

nuanças.
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Via também que, apesar da atual situação externa pla-

netária, não é preciso atribuir à matéria o caráter de impu-

reza ou de pecado, como se fazia em etapas anteriores do 

ensinamento, pois o desenvolvimento da mente no ho-

mem já lhe permite vislumbrar aspectos mais amplos des-

sa mesma realidade. A matéria, dentro de certos limites, 

pode exprimir o dinamismo da energia sublime. Quando 

receptiva à energia interior, ela se torna maleável como o 

ouro incandescente, e toma a forma da joia que embele-

zará esses planos; tendo expressado tal perfeição, ela e a 

Ideia para sua existência tornam-se unas e, assim, ascen-

dem a níveis vibratórios mais sutis, transfigurando-se.

5 5 5

Os homens que no transcurso dos tempos desperta-

ram para as realidades interiores tiveram que se elevar 

sob o constante assédio das forças dissuasivas, abrigadas 

no seio da vida material terrestre. A liberação que neste 

fim de ciclo lhes está  sendo proporcionada é uma opor-

tunidade de se desvencilharem definitivamente dos laços 

que os prendem à atuação dessas forças obscuras, densas. 

Centros como Fátima são ofertas que, devidamente aco-

lhidas, possibilitarão ampliações e contatos com realida-

des que sustêm a vida planetária e solar. Cabe aos seres 

resgatáveis que despertam para essas realidades deixa-

rem-se transfigurar na Luz desses núcleos, permitindo, 
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com a própria entrega, o aprofundamento e a ampliação 
do canal aberto pela Hierarquia.

O ritmo do processo cósmico no qual a Terra está in-
serida indica ter chegado a hora de a energia espiritual 
permear os estratos mais densos, e essa realização é ine-
xorável. Como a sua consumação requer uma substância 
que possa suportá-la, a estrutura material da Terra e até 
de seres passarão — por meio da purificação, transmu-
tação e traslado — pelas transformações necessárias ao 
cumprimento dessa etapa. A matéria que puder receber 
a energia espiritual permanecerá nesta mesma órbita pla-
netária; aquela que não suportar o toque das suaves mas 
vigorosas mãos do espírito continuará  seu processo em 
outros pontos do cosmos, preparando-se para chegar ao 
encontro interno num ciclo sucessivo.

O mistério da união está nesse encontro cósmico, no 
qual a matéria entrega-se ao Mais Alto como o barro às 
hábeis mãos do oleiro, e recebe nova forma, revelando a 
Ideia Suprema. Assim, a vida externa não se desenvolve 
apartada da verdadeira existência; a consciência reconhe-
ce o Propósito Superior e a matéria O manifesta. Essa per-
feita harmonia, expressão de energias em seus aspectos 
puros, é vida que, em mergulho profundo, deve encontrar 
as fronteiras do Absoluto.

Juntamente com essas impressões, vinham-me novos 
informes acerca da importância de Fátima no processo de 
resgate de seres e de suas coligações com núcleos exis-
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tentes fora deste sistema solar. Até hoje esse Centro foi 
conhecido apenas pelo reflexo, na superfície da Terra, de 
suas atividades espirituais, que incluíram as aparições da 
Virgem, símbolo cósmico usado pelo Cristianismo nestes 
últimos dois milênios. Essas aparições, ocorridas na cida-
de de Fátima, e mundialmente conhecidas, são projeções 
realizadas no éter da superfície tanto pelo centro intra-
terreno de Fátima, como pelas naves extraterrestres que 
se encarregam, na órbita da Terra, de irradiar a paz e a 
esperança para os puros e inocentes.

Nas aparições, a figura da Virgem é utilizada como veí-
culo de ligação do ser humano com o estado de pureza 
original da matéria. Isso não ocorre apenas porque essa 
figura guarda o segredo da manifestação dos centros in-
ternos do planeta, mas também por ser ela um símbolo 
cujo contato é compreensível às pessoas que, embora ain-
da se encontrem presas à densidade material, necessitam 
fazer uma coligação com a transcendência do espírito. 
Portanto, é importante reiterar que, ao trabalharem com a 
projeção da imagem da Virgem, as naves estão utilizando 
não a figura de uma pessoa, mas um símbolo universal e 
cósmico, que pode ser contatado de diferentes formas — 
tanto mais interiorizadas quanto mais próxima da Fonte 
a consciência do homem estiver.

Desde tempos imemoriais, os homens necessitam 
criar uma disposição especial na mente para reconhe-
cer os símbolos que impulsionam realizações interiores 
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ou caminhos evolutivos que devem trilhar. Esse artifício 

sempre foi utilizado para suprir não só a incapacidade 

humana de perceber diretamente a verdade, mas também 

para suplantar outras limitações inerentes aos próprios 

corpos. Essas limitações externas podem continuar exis-

tindo, mesmo que a consciência interior do homem saiba 

da realidade.

Hoje esses símbolos podem ser projetados em nossa 

tela mental com simplicidade, pois a Hierarquia espiritual 

levou-nos subjetivamente a muitas ampliações.  Todavia, 

o trabalho verdadeiro do homem de superfície com os 

símbolos e arquétipos planetários e cósmicos ainda não 

teve início, embora seja necessário. Também para facilitá-

lo, as naves e as civilizações intraterrenas utilizam-se de 

símbolos já conhecidos, como o da Virgem, transmitindo-

os em visões ou mensagens aos chamados videntes, que 

funcionam como canais de recepção e, eventualmente, de 

divulgação. 

Esse convívio com imagens sutis vai construindo re-

des comunicantes entre a superfície e a vida interior in-

traterrena e extraplanetária. No nosso caso, por exemplo, 

várias conexões etéricas foram sendo estabelecidas à me-

dida que essas informações eram captadas. Em uma visão 

interna, as mãos da Virgem de Fátima se mostraram como 

se segurassem algo muito delicado, que estava sendo ofer-

tado à humanidade. Das suas palmas fluía uma energia 
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límpida e potente, assemelhando-se à queda d’água de 

uma grande catarata, banhando todo o planeta.

Poucos dias depois, estando em silêncio, novamen-

te foi-me mostrada aos olhos internos a Virgem de Fáti-

ma, transmitindo-me um referencial sublime. Surgiu aos 

olhos da minha mente com uma impressionante riqueza 

de detalhes. Candura era a qualidade que emanava do seu 

semblante e, como da outra vez, eu via as suas mãos. Do 

seu peito irradiava-se uma intensa Luz e ao virar a palma 

da mão esquerda para o peito e ao erguer a direita, sur-

gia um raio de intensidade comparável à do Sol. Sabia, 

durante essa experiência simbólica, que eu estava diante 

do trabalho de um potente Espelho4, naquele momento 

representado pela energia virginal.

O Todo não é contatado plenamente se a oportunida-

de de conhecê-lo não é criada na consciência. Sua abran-

gência e contínua expansão não são captadas de relance, 

nem pelo conhecimento restrito a alguns de seus aspec-

tos.

Não podeis conhecer a Irmandade, se vos limitais às 

características de apenas alguns irmãos. Sabei que hu-

manamente não podeis conhecer a todos que a compõem. 

Buscai, portanto, o caminho não para vos apegardes, mas 

4.  Vide glossário: Espelhos.
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para que possais captar o Infinito, mesmo sabendo que 
não o podereis conter dentro de vós.

Em se tratando de contatos internos, não nos prenda-
mos às tendências materiais naturalmente estabelecidas 
em nosso ser; lidemos com elas como se fossem barro e 
espátula nas mãos de um exímio escultor, deixando-nos 
guiar para que a Vontade Suprema possa moldar, por nos-
so intermédio, o que tiver que ser manifestado. 
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LiS, outro nome de Fátima

Desde a sua origem, a Terra deveria manifestar harmo-
nia e perfeição. O Logos planetário1 realizaria tal Plano 
na superfície do globo, e cada consciência que em obe-
diência às Leis do Cosmos ingressasse nessa órbita teria 
refletida em si essa realização.

Tal promessa, presente na própria concepção huma-
na do “Paraíso”, foi custodiada no seio da Terra e esteve 
pulsando sempre, sem jamais interromper o fio de sua 
existência. A viva possibilidade de materializar-se culti-
vou em muitos indivíduos a certeza de compartilhar des-
se sublime estado.

Muitos dos que tiveram como campo evolutivo a su-
perfície do planeta estabeleceram com ele um vínculo, 
não apenas cármico, mas também interno; um vínculo de 
amor e gratidão pelo Logos planetário que lhes conce-

1.  Vide glossário: Logos planetário.
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deu um exemplo de profunda entrega e sacrifício, exem-

plo que pode ser melhor compreendido nos níveis ele-

vados de consciência. Essa gratidão levou-os a constatar 

a Luz, mesmo estando o planeta imerso num ciclo de 

ignorância.

Esses seres serão resgatados e retornarão à Terra após 

ela ter sido rearmonizada, mas sem viverem necessaria-

mente nos estratos mais densos do plano físico. Canais de 

contato com as civilizações intraterrenas e extraterrestres 

os levarão a alcançar o grau vibratório que lhes permitirá 

expressar a Vida Sublimada.

A Terra faz parte do Plano Evolutivo para este sistema 

solar e para esta galáxia, e é nesse nível de coligações que 

os seres encontram o impulso interno que os levará, jun-

tamente com o planeta, à pureza que deverá ser expressa 

no cumprimento de suas tarefas na próxima etapa.

A transição que estamos vivendo inclui a transmuta-

ção do Logos planetário — processo que grandes Entida-

des focalizadas em Miz Tli Tlan e em núcleos extrater-

restres estão acompanhando interiormente. Além disso, 

existe uma ligação específica entre muitos indivíduos e a 

energia do Logos que regerá  o planeta no próximo ciclo. 

Esses despertarão para suas verdadeiras coligações inter-

nas quando estiverem em contato com a energia logoica 

que penetra na órbita da Terra. Levar a consciência desses 

seres a emergir nessa energia é uma tarefa de Lis.
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Lis trabalha com aqueles que prosseguirão o seu pro-

cesso evolutivo na órbita da Terra, e equilibra na huma-

nidade de superfície os deslocamentos de energia pro-

vocados pela troca do Logos planetário. Lis é uma outra 

denominação do Centro Intraterreno de Fátima, porém, 

em um nível de consciência intraterreno mais sutil.

Assim, os três Espelhos maiores2 trazem ao planeta a 

direção da vida cósmica; Mirna Jad realiza a transição da-

queles que devem encontrar o trajeto para essa vida na 

iminente mudança de ciclo, e Lis-Fátima acolhe os que 

prosseguirão na Terra, para a sua reconstrução.

Quando as energias da purificação tiverem libertado 

o planeta das correntes de forças que a involução lhe im-

pôs, Fátima construirá a nova vida em perfeita harmonia 

com as leis interiores. Esse Centro está reconhecendo e 

marcando os que se entregam à sua vibração, e será o su-

premo coordenador do trabalho de reconstrução e dos 

grupos de mônadas3 a ele dedicadas.

A essência desse Centro, na sua própria evolução, colo-

ca-se diante do divino totalmente livre. Tendo se ofertado 

como canal, cria a possibilidade de os homens chegarem à 

Suprema bondade e misericórdia. Sendo Lis a consciência 

da energia virgem e pura, gera sem se corromper, ascende 

2.  Três Espelhos maiores — Miz Tli Tlan, Erks e Aurora. (Vide livros de 
mesmo nome, deste mesmo autor, Ed. Pensamento, São Paulo, 1989.)
3.  Vide glossário: Mônadas.
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sem se mover, pois suas bases mais profundas estão na 
incomensurabilidade da entrega eterna.

Como nada na Terra e neste sistema vive sem o espíri-
to do Amor, Lis é candura, paz e pureza, frutos da união 
com esse espírito.

A energia de Amor pela realização da vida sagrada é‚ 
pois, uma qualidade básica emanada da Fátima intrater-
rena, e muitos indivíduos, de diferentes regiões, estão li-
gados a ela. Grande parte dos seres resgatáveis está sendo 
trabalhada internamente por essa energia e inúmeros são 
os que, tendo uma coligação evolutiva com este planeta, 
consagraram os seus passos em oferta à reconstrução de 
sua superfície.

Bem poucos seres resgatáveis transmigrarão de ime-
diato para esferas superiores, mais sutis. A maior parte 
será  apenas trasladada e, após a harmonização global, 
recolocada na Terra. Como a purificação, já  em ato, abri-
rá as fronteiras do planeta4, muitos poderão transmigrar 
para outros pontos do cosmos, findo o ciclo de reconstru-
ção; e a Terra poderá acolher novas consciências, sintoni-
zadas com o padrão vibratório que nela se instalará.

Fátima reaviva nos homens o fogo do Amor pela vida e 
revela que a energia suprema pode fazer dessa vida o espe-
lho de Sua Face. Esse Centro energético e espiritual é uma 
cândida presença que cura o mundo ferido e vem recuperar 

4.  Vide glossário: Fronteiras do planeta.
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o espírito de doação que a humanidade perdeu nas suas 

atividades egoístas. Fátima traz a alegria de se participar de 

uma existência na qual nada é esquecido ou desconsidera-

do. Canal de clareza e equilíbrio, transmite a ponderação 

nas ações e a sabedoria nas decisões. Do seu pulsar foi ex-

cluída a violência, de sua expressão apagou-se a agressi-

vidade; escola de paz, prepara os seus coligados para, em 

laços serenos, conviverem com outras realidades.

Qualidade sagrada é a Alegria, mas torna-se vulgar 

se por meio dela o espírito não está a se exprimir. Tudo o 

que é criado tem seu aspecto sublime, porém ele apenas 

se manifesta quando é a Energia Superior que impulsio-

na a vida; de outro modo, a possibilidade de refletir uma 

faceta do Criador se esvai.

Não podeis perceber o desequilíbrio que acontece em 

vossos corpos quando vos adiantais a fazer aquilo que 

não deveria ser feito por vós. A cada momento deveis sa-

ber a correta proporção, e ter a correta atitude e a correta 

compreensão do que deve ou não ser manifestado.

Confirmai a vossa fé no poder do Amor. Ainda que 

não possais ver as luzes do novo dia, preparai-vos para 

a sua chegada; mesmo que vossos trajes ainda possam 

opor-se à vossa certeza, jamais desistais de realizá-la. 

5 5 5
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Todos os reinos deste planeta estão passando pelo 
juízo, o que se faz necessário para possibilitar o encami-
nhamento dos seres a diferentes planos do Universo, se-
gundo a Lei da afinidade vibratória. Como já  vimos, é 
possível a entrada de seres resgatáveis pelas aberturas que 
dão acesso à Fátima intraterrena; entretanto, devido ao 
despreparo da humanidade nesse campo, esses fatos po-
dem ocorrer sem notícias ou avisos, como aliás afirma a 
Bíblia. Quando esse tipo de traslado é realizado no plano 
físico, o indivíduo simplesmente desaparece, sem deixar 
qualquer vestígio. Sendo recolhido às civilizações intra-
terrenas, ele passa  por curas e prossegue sua trajetória 
evolutiva em níveis mais sutis, em colaboração com a Ir-
mandade do Cosmos. Nos casos em que apenas os corpos 
sutis são trasladados, nada se percebe  na superfície e no 
meio social, pois todo o processo se consuma nos planos 
internos5.  

Para que o traslado possa ocorrer, é necessário que o 
indivíduo esteja destinado a viver tal processo, o que é 
uma opção interna, feita pelo núcleo profundo do ser e 
não por sua consciência material. É um processo ligado 
às tarefas que ele terá de desempenhar em suas próximas 
etapas, ou ao fato de seus corpos serem resgatáveis para 
uma forma superior de vida, quiçá suprafísica.

5.  Vide sinais de conTaTo, do mesmo autor, Ed. Pensamento, São Paulo, 
1989.
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Hoje está sendo feito um intenso trabalho sobre os 
corpos desses autoconvocados, principalmente no nível 
físico-sutil6, pelo qual se entra, na maioria dos casos, nos 
centros intraterrenos. Como sabemos, na próxima eta-
pa da Terra apenas uma pequena parcela da humanidade 
estará encarnada no plano físico-denso, pois os padrões 
vibratórios do código genético GNA7 (cuja implantação 
está em andamento) promovem a sutilização de todo o 
contingente celular dos corpos que serão utilizados pela 
mônada.

5 5 5  

Aquilo que, de maneira figurada, é normalmente des-
crito como Paraíso, no qual homens e animais convivem 
fraternalmente em paz e harmonia, não é apenas um sím-
bolo, mas uma possibilidade real. O contato da humani-
dade com os outros reinos da Natureza será, pois, resga-
tado a níveis que reflitam uma sintonia mais pura com a 
Lei Criadora.   

Ao longo de milênios, e cada vez mais distantes do 
verdadeiro padrão previsto pelo Plano Evolutivo, muitos 
dos representantes do reino humano perderam-se na es-
cura noite da vida na matéria, e também exemplares de 
outros reinos desviaram-se da rota original. Os insetos, 

6.  Vide glossário: Nível físico-sutil.
7.  Vide glossário: GNA.
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por exemplo, teriam como tarefa formar um elo entre o 
reino vegetal e o animal; os animais domésticos forma-
riam o elo entre o reino animal e o humano, assim como 
os homens deveriam ser a ponte entre o espiritual e os 
reinos infra-humanos. Mas de um modo geral a atuação 
do homem foi negativa, impedindo o correto fluir de toda 
essa corrente de serviço.

O homem deixou de estimular nos animais o nasci-
mento da alma individualizada e a formação de um corpo 
sutil que pudesse responder aos impulsos do nível men-
tal. Além disso, a interferência direta e indireta do homem 
nas leis naturais e a baixa vibração por ele irradiada no 
campo psíquico planetário proporcionaram a formação 
de seres que não estavam previstos no Plano Evolutivo, 
como, por exemplo, as moscas e as baratas. Além disso, o 
homem provocou a degeneração de espécies desse reino 
— entre outras, a das formigas e a de algumas abelhas.

Caso os insetos tivessem formado o elo de ligação 
funcional com o reino vegetal, complementando-o com a 
sua atividade e mobilidade, a sua coligação com o Reino 
Dévico8 teria sido fortalecida, propiciando, entre outras 
coisas, a introdução de novos espécimes vegetais em lo-
cais específicos do globo terrestre. Ainda assim, dentro 
do desequilíbrio atual, existem certos insetos que são im-
prescindíveis para a perpetuação de algumas espécies ve-

8.  Vide glossário: Reino Dévico.
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getais, ambos apresentando formas externas que se com-

plementam no desempenho de suas funções. No próximo 

ciclo da Terra esse quadro estará  certamente atualizado 

e, passados o juízo e a restauração planetária, outra será  

a realidade.

A mutação que está acontecendo na raça humana de 

superfície, a implantação do novo código genético9 na 

consciência do homem como passo evolutivo, encontra 

o seu correspondente no reino animal que habita esta 

Terra.

Como sabemos, toda impressão recebida por um áto-

mo material fica nele registrada e é, juntamente com ou-

tros fatores, determinante da sua trajetória futura e da sua 

maior ou menor aproximação ao arquétipo que o rege. 

Essa realidade é válida tanto para um átomo, como para 

um ser ou para todo um reino.

Sabemos também que a Vida que fez experiência em 

um determinado reino, desenvolvendo assim certas qua-

lidades, irá prosseguir o seu caminho evolutivo em ou-

tro campo de experiências e de serviço, em outro reino. 

Dessa forma, segundo uma das muitas linhas de evolução 

existentes, a vida mineral transmigra para a expressão ve-

getal, a vegetal para a animal, a animal para a humana, a 

humana para a espiritual, e assim por diante.  

9.  Vide glossário: Novo código genético.
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O reino animal que habita a Terra trouxe de suas ex-

periências passadas, vividas em outro ponto do Cosmos, 

uma marca profunda do desvio à Lei. Algo semelhante se 

deu com o reino humano, e também por isso essas Vidas 

foram atraídas, juntas, para este planeta.

O que foi vivido pelo homem de superfície, e que es-

tá registrado atavicamente em seu código genético, neces-

sita ser removido para que a sua consciência interior se 

liberte. O mesmo se aplica ao reino animal. Se não ocorrer 

nele uma profunda mutação, que lave e equilibre o seu 

passado, não lhe será possível prosseguir sua experiência 

na vibração e nas Leis que se instalarão na vida planetária 

após a purificação global.

As espécies desse reino que não puderem dar este sal-

to evolutivo serão transmigradas para planetas cármicos 

mais primitivos. As que surgiram da interferência do ho-

mem (seja pelas manipulações genéticas no período da 

Atlântida, e que se projetaram nos tempos atuais; seja 

pela promiscuidade existente no período da Lemúria, 

serão canceladas e deixarão de existir como tais, pois 

representam uma via sem saída no destino desse reino. 

Na parcela resgatável do reino animal estará sendo a im-

plantado um novo código, proveniente de mundos onde 

não existem a competição e a agressividade, e nos quais 

a substância mental é mais moldável que a atual matéria 

mental terrestre.
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Essa profunda operação tem no Centro de Lis a sua 
base de trabalho. É ali que o potencial dessa mutação é 
dinamizado, transformado e irradiado na proporção e vi-
bração adequadas a cada representante do reino animal. 
É em Lis que os Regentes Dévicos — plasmadores dos 
arquétipos das espécies animais e intermediadores desse 
processo interplanetário — focalizam a sua atuação.

A presença de animais junto aos grandes Seres, como 
aconteceu na descrição do nascimento do veículo físico 
de Jesus, é simbólica da interação entre os reinos e, prin-
cipalmente, da participação de todos eles no nascimento 
da Energia Crística no corpo planetário.

Agora que essa potente Energia impregna cada vez 
mais intensamente a consciência do planeta, a todos os 
seres viventes nesta órbita é dada a oportunidade do En-
contro; e essa oportunidade traduz-se, entre outras ma-
neiras, pela mutação que nesses reinos está ocorrendo.

É o despertar da consciência de Lis que trará  aos ní-
veis da manifestação terrestre o Paraíso existente como 
arquétipo celestial.



Segunda Parte 
 

O início do encontro
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Funções atuais de Lis-Fátima

A energia de Lis abrange outras partes da Europa, 
além da Península Ibérica. A França está entre os locais 
magneticamente coligados a Lis e o trabalho manifestado 
em Lourdes é também fruto da sua irradiação.

Na França, a energia de Lis teve uma atuação mais 
penetrante no reino humano na época da monarquia, e 
por isso a flor-de-Lis foi usada como símbolo da realeza 
desse país. Independentemente de outros significados, a 
flor-de-Lis é um símbolo esotérico.

Além disso, a energia desse Centro tem conexão di-
reta com um ponto1 no Oceano Pacífico, situado entre o 
Japão e a Oceania. Esse ponto atua como um refletor de 
energias, um transmissor de ecos de Lis. Ele recebe a sua 
vibração e, unindo-se a ela, a faz ressoar em diversos tons 
que percorrem o hemisfério sul.

1.  Anu Tea, centro intraterreno.



66

Lis não se limita apenas a Fátima. Lis é mais interior, 
como nível vibratório, que Fátima Intraterrena. Assim, 
Fátima poderia ser compreendida como uma roupagem 
desse núcleo mais profundo.

Lis-Fátima está ligado, também, à miscigenação das 
raças, porém no sentido oculto desse termo2 e não no 
genético-concreto. Esse Centro tem como uma de suas 
tarefas estimular internamente a formação de padrões eté-
ricos que são utilizados para plasmar as vestes do Novo 
Homem. Está, pois, trabalhando para a formação e o apa-
recimento da Quinta Raça3.

Quando emerge em meu ser a coligação interna com 
Lis-Fátima, percebo um estado de paz e de pureza, repre-
sentado pelo “lago” ao qual já me referi. Diferente, no en-
tanto, é a impressão quando surge uma sintonia com um 
outro plano desse mesmo centro. Nesse caso, chega-me 
um movimento energético de grande intensidade e rapi-
dez, mas que tem em si uma ordem profunda, base para 
as manifestações futuras dessa energia.

Existem locais, na superfície do planeta, que mantêm 
uma relação energética direta com esse centro. No entan-
to, dizendo isso não pretendemos estimular nenhuma 
busca de algum local sagrado, o que seria mera repetição 
do que já aconteceu no passado da humanidade, e que 

2.  Vide glossário: Sentido oculto de um termo.
3.  Vide glossário: Quinta Raça.
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contribuiu para o seu atraso evolutivo. Aqueles que, por 
uma necessidade verdadeira, tiverem de chegar, no plano 
físico, a alguma área coligada a um dos Centros intrater-
renos, certamente serão conduzidos a ela.

Fátima é um núcleo de transmutação do elemento ma-
terial. Como contraparte mais externa de Lis, atua nos 
estratos materiais com o objetivo de proporcionar a ca-
da átomo, célula ou ser o redimensionamento energético 
para incorporação do novo padrão arquetípico a ser ma-
nifestado.

A atual impossibilidade de um relacionamento ma-
duro entre a humanidade e a verdade essencial desses 
Centros é um dos motivos da dinâmica atuação da Lei de 
Purificação. A evolução ocorre em níveis, e ainda que a 
vida material esteja aquém do Plano previsto para ela, os 
ciclos da existência em estratos mais puros da consciência 
devem se cumprir. 

Imbuído dessa energia, via internamente muitas ex-
plosões acontecendo na superfície da Terra, uma após ou-
tra. Naquela visão, a guerra entre as nações já  era uma 
realidade também no plano físico. Uma voz sem som res-
soava aos ouvidos internos num plano bem próximo ao 
físico-sutil:

A fome, a miséria e a corrupção se devorarão mutua-
mente. O que foi criado pelo homem para matar o pró-
prio homem se voltará sobre quem o criou. Ainda mais 
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desolada ficará a face deste planeta com o desenrolar dos 
momentos finais deste ciclo terrestre.

Como representante da Essência criadora em sua veste 
mais próxima ao homem, Fátima-Lis traz o conhecimento 
necessário para momentos-chave da atual transição. Por 
ser algo que deveria ficar impresso no éter planetário, es-
sas revelações continuaram a acontecer em meu interior. 
Via, então, multidões de famintos correndo loucamente 
pelas ruas; fogo e saques eram fatos normais na vida das 
cidades.

A humanidade resgatável não tem os elementos nem o 
conhecimento interior que lhe permitam libertar o plane-
ta do jugo das forças involutivas, e é contraindicado con-
frontar-se com elas. Ao homem cabe penetrar o mundo da 
Realidade Suprema e, em total rendição, entregar sua vida 
à Vida do Espírito. É nesse nível que ele poderá contatar 
as energias cósmicas que estão nesta época trabalhando 
pela liberação da Terra; somente assim lhe será revelado 
o Propósito que silenciosamente aguarda o despertar do 
Novo Dia.

O Centro de Fátima anuncia a grande aurora e se apro-
xima da consciência humana, convocando os servidores 
para assumirem em suas vidas aquilo que o espírito, em 
seu próprio nível, já realizou.  

Aos indivíduos que se preocupam com o que eventual-
mente possa vir a suceder com o seu próprio corpo físico, 
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Fátima revela que não é mais tempo de se buscarem áreas 
geográficas seguras, mas sim de se permanecer como um 
eremita solitário que, tendo encontrado a paz em seu in-
terior, é conduzido a estar no local correto, mesmo em 
uma etapa de caos externo generalizado.

Quando o indivíduo busca sinceramente estar sintoni-
zado com a Lei Universal, ele não mais depende de situa-
ções externas para sentir-se protegido. O filho do Homem 
nunca teve onde reclinar a cabeça�, e chegou às iniciações 
superiores. Vontade, entrega e determinação, estados já 
consolidados no interior do ser resgatável, mesmo que 
não de todo conscientes, emergirão nos momentos ne-
cessários, possibilitando que o verdadeiro serviço possa 
acontecer. Por isso, é inútil qualquer preocupação pelos 
dias futuros. 

5 5 5  

Certa noite, estando em vigília com um grupo, as ener-
gias de Fátima e de Lourdes fizeram-se ainda mais presen-
tes. Todavia, era evidente a diferença entre uma e outra. 
Fátima, em certo sentido, trazia-nos candura; Lourdes, 
por sua vez, manifestava outros aspectos.

Fátima exprimia a natureza da abertura, leveza e vir-
gindade; Lourdes transmitia-nos uma consciência mais 
amadurecida. Lourdes teria uma tarefa mais instrutora do 

4.  Lucas, 9,58, Novo Testamento, Bíblia.
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que construtora, e atualmente exprime menor potência 
do que Fátima.

A manifestação da energia de Lis, como a de todos 
os centros intraterrenos, varia de intensidade no decorrer 
dos ciclos. Por isso, quando uma de suas expressões se 
apresenta mais potente do que outra, não se trata de algo 
fixo, mas da gradação das energias que se manifestam na-
quele específico momento planetário.

Neste livro, não há interesse pelos fenômenos mun-
dialmente conhecidos que ocorreram em Lourdes e em 
Fátima. A tarefa dele é revelar o trabalho atual dessas 
energias em coligação com o resgate e o traslado dos seres 
que não devem ser desintegrados no próximo holocausto 
global. Todavia, para efeito de maior clareza, é bom estar-
mos informados acerca dos ciclos de manifestação desses 
dois Centros espirituais:

 L. F. R. F. R. L.

 tempo 
 cronológico

L = aparição da figura da Virgem de Lourdes.
F = aparição da figura da Virgem de Fátima.
R.F. = momento previsto para maior impulso da energia 

expressa por Fátima (atual ressurgimento de Fátima).
R.L. = momento previsto para maior impulso da energia 

expressa por Lourdes (futuro ressurgimento de Lourdes).
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Quando as Hierarquias e os Grandes Seres que traba-
lham na preparação para o novo ciclo e para a transição 
planetária necessitam atingir o consciente da humanida-
de, eles têm de utilizar o material que está disponível no 
plano mental (consciente e subconsciente) dessa mesma 
humanidade.

Como a figura da Virgem é um símbolo muito antigo 
e ainda potente em sua expressão; e, como é também, no 
caso atual, o que melhor poderia traduzir a qualidade vi-
bratória, o tom e a pureza da energia daqueles Centros, 
ele foi utilizado como meio de contato com o consciente 
dos homens terrestres.

Todo símbolo tem em si as chaves das etapas passadas, 
presentes e futuras.  Mesmo que ele, eventualmente, ve-
nha a ser substituído por um outro que melhor canalize 
ou sintetize a nota a ser manifestada numa determinada 
fase, a sua essência permanece inalterável, pois já existia 
antes da criação dos Mundos.

Se tivéssemos que falar de algo transcendental a uma 
criança, certamente melhor nos expressaríamos por meio 
de imagens e figuras simbólicas. O mesmo acontece quan-
do a humanidade, “ainda criança”, tem de ser despertada 
para a realidade cósmica que está se instalando neste pla-
neta.

As chamadas aparições da Virgem, projeções feitas pe-
las naves extraterrestres ou intraterrenas, têm como meta 
ampliar o potencial de devoção dos seres humanos neste 
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momento cíclico e, consequentemente, a sua ligação com 
os níveis espirituais. Uma vez estabelecida essa ligação 
por meio da imagem utilizada, o indivíduo não mais ne-
cessitaria da forma que o fez chegar ali, pois teria sido 
tocado pela essência.  Infelizmente, não foi o que aconte-
ceu (nem o que hoje normalmente acontece) com a hu-
manidade de superfície, ainda cristalizada em vibrações 
de uma civilização que optou pelos valores materiais em 
detrimento de ampliações em direção à vida do espírito; 
ela se apegou às formalidades, perdendo assim o verda-
deiro sentido daquilo que lhe estava sendo indicado. Os 
crédulos entregaram-se à inércia de suas orações emocio-
nais e aos pedidos formais de cura, deixando a cargo das 
fontes celestiais o que eles deveriam realizar em si, com 
seu empenho.

A energia manifestada por um centro espiritual em 
determinada fase é apenas uma das muitas facetas de sua 
magnânima presença. Se a humanidade não compartilha a 
essência de tal manifestação, fazendo dela os degraus que 
a conduzirão às estâncias da Vida liberta, não poderá re-
ceber as graças do patamar seguinte. A cada oportunidade 
rejeitada, mais os homens se afastam da possibilidade de 
vislumbrarem horizontes mais amplos.

Contudo, um dia a Luz Celestial permeará a luz física 
e então esta Terra verdadeiramente conhecerá  a energia 
dos Reinos Alados. Não mais o caos e a discórdia entre 
os homens, nem a degenerescência de uma vida apartada 
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do Propósito Supremo, mas a Semelhança com o Criador 
será plasmada na atmosfera que acolher  o voo sagrado 
do espírito.

Nesses tempos, o homem contemplará horizontes 
estelares, conhecerá  a promessa que lhe foi feita, e res-
ponderá  vivamente aos comandos da Luz Maior que o 
convoca. Saberá reconhecer a sua verdadeira tarefa e a 
cumprirá como parte de seu próprio ser. Esta promessa 
está guardada em Lis-Fátima, Núcleo que abriga em sua 
energia virginal a pureza dos tempos vindouros.
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Pirâmide de sete lados

Certo dia, caminhando com um pequeno grupo por 

uma área campestre, éramos acompanhados, no plano fí-

sico-etérico, por um perfume semelhante ao do jasmim, 

porém mais suave. Sabíamos ser o aroma de Lis, uma vi-

bração sutil emanada pela Consciência desse Centro e 

que aos sentidos internos assim se fazia perceber.

Chegamos ao alto de uma colina que conhecíamos 

como local de contato com espaçonaves e energias intra-

terrenas e extraterrestres. Estávamos quietos, em silêncio, 

quando surgiu-me aos olhos internos a figura de uma 

Virgem de cor negra, que irradiava uma vibração extre-

mamente suave. Naquele instante soube que essa Virgem 

representava a humildade, qualidade equilibradora no re-

lacionamento entre os homens deste planeta. Suas mãos, 

tão expressivas quanto nas visões anteriores, eram símbo-

lo dos Espelhos dos Cosmos.
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Um dos trabalhos dos Espelhos é atualizar permanen-

temente as forças que participam de um determinado cir-

cuito energético, e o fazem de maneira especial quando 

há uma mudança de tarefas-chave assumidas por seres 

que operam coligados ao Governo Celeste Central. Em 

uma progressão inimaginável para a mente humana co-

mum, é registrado o movimento das energias nesse pro-

cesso, e a consciência que passa por ele vai se ampliando 

e abarcando novas dimensões, à medida que a comunica-

ção entre os Espelhos se estende pelo universo.

O processo de captação de um ensinamento verda-

deiro pode se dar em diferentes níveis, trazendo chaves 

distintas para cada plano de consciência. Assim, um indi-

víduo consciente não alimenta polêmicas diante de mani-

festações mais sutis. Apesar disso, os que estão destinados 

a transmitir as novas etapas do conhecimento espiritual e 

esotérico devem se preparar para a incompreensão daque-

les que permanecem ligados às formas anteriores daquele 

mesmo conhecimento, já consagradas pelo uso e confir-

madas através dos tempos.  

Certamente serão criadas situações de impasse, se ex-

periências como essas forem analisadas, racionalizadas 

pelo consciente. A solução de um impasse desse tipo não 

tem como base fatores externos, pois justamente nele está 

a oportunidade de ruptura de padrões cristalizados e pró-

prios da esfera material do conhecimento.
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Se pensais que o vosso caminhar será suave, sabei 
que muitas dificuldades tereis de vencer para chegardes 
ao vosso destino. Não poucas serão as ondas e tormen-
tas que, em um mar tempestuoso, tereis de enfrentar com 
vossa pequena barca.

Entretanto, o delicado aroma da Minha Presença 
sempre vos acompanhará, e não haverá noite nem dia 
em que não podereis escutar o Meu Chamado, oculto no 
borbulhar das águas e no sussurrar da brisa sobre a vos-
sa barca.

Poderíeis já  ter chegado ao vosso primeiro porto, não 
tivésseis navegado ao léu e divagado por tantas etapas. 
Mas deixai de lado o passado, e extraí a vossa lição. Vin-
de agora, sem mais tempo a perder. Içai as vossas velas, 
pois o vento dos Espelhos vos conduzirá seguramente ao 
vosso destino.

A Virgem que me fora mostrada tinha os pés descalços, 
representando o desligamento da energia desse Centro 
com as formas que os homens usam para estar em contato 
com a Terra, como planeta. Os pés descalços são um sím-
bolo abstrato, que indica a necessidade de nos despirmos 
de indumentárias, conceitos e padrões para percebermos 
a energia que habita o interior de todas as coisas.

Em geral, a energia dos arquétipos e dos símbolos 
cósmicos — utilizados para transmitir e plasmar o Plano 
Evolutivo nos vários níveis de consciência — não chega 
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a ser captada ou compreendida pelo consciente dos in-
divíduos. Seria necessária maior receptividade por parte 
dos autoconvocados, para que isso acontecesse. O amor 
que se coloca nesse processo de reconhecimento abstrato 
pode ser comparado à massa levedada entregue nas mãos 
do grande Padeiro, que provê alimento para todos. Esse 
amor pelo inatingível assemelha-se a fios de luz ofereci-
dos para que se teçam as vestes dos que despertam nos 
mundos sublimes. 

Hoje ainda é necessário, na maioria dos casos, que o 
reconhecimento dos símbolos permaneça no plano in-
consciente dos indivíduos. A vaidade humana passa aí por 
uma das suas mais importantes provas: superar o orgulho 
do saber, a ilusão mental de que a substância que compõe 
os níveis tridimensionais teria condições de, por si mes-
ma, vir a conhecer uma realidade superior. Somente se a 
matéria for permeada por essa realidade e deixar-se nela 
se transformar poderá acontecer a revelação interior.

Segundo o que me era transmitido nesses contatos, 
existem aqueles que têm um processo silencioso: em si-
lêncio penetram os segredos espirituais, em silêncio rea-
lizam a união interior, em silêncio irradiam o que lhes é 
deixado como fruto dessa união. São esses canais de pura 
comunhão divina que sustentam interiormente a vida ma-
terial do planeta. Por meio da coligação que eles plasmam 
com o mundo interno é que a energia da Hierarquia pode 
chegar mais claramente aos planos formais.
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Bem poucos homens estão destinados a uma completa 
encarnação de recolhimento. Esses geralmente permane-
cem desconhecidos, apesar do seu trabalho ser uma das 
colunas que permitem a continuidade da existência hu-
mana. Mais frequentes são os casos em que um indivíduo, 
após ter cumprido um ciclo de trabalho exclusivamente 
interior, assume uma parcela da realização externa dos 
Desígnios Sagrados. Tão importante quanto a atividade 
silenciosa e secreta dos primeiros é o trabalho desses úl-
timos que, preenchidos pelo Espírito, assumem dar vida 
e forma ao sopro que o Verbo lhes incutiu internamen-
te. Essa é a Luz que lhes serve de guia no caminho que 
devem trilhar; em seus corpos a consciência interior im-
primiu como única vontade superar tudo o que os afaste 
dessa realização.

Estes são sempre pioneiros, abrindo novos campos fi-
losóficos e espirituais. Embora devam manter-se mais si-
lenciosos nesta época agressiva, nem por isso deixam de 
agir; pelo contrário, por não fazerem alarde, suas ações 
são infinitamente mais eficazes.

À Hierarquia Contemplativa, no entanto, cabe um tra-
balho de pura adoração à Fonte da Vida. Sua expressão 
independe das energias no consciente, pois diz respeito à 
tarefa do ser interno. Essa Hierarquia pode ser percebida 
como um “vazio” ainda mais profundo que o dos Espe-
lhos, que assim devem estar para serem preenchidos de 
uma energia a ser por eles trabalhada, decodificada, di-
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namizada, potencializada e transmutada. Os contempla-
tivos devem, assim, ser um vazio completo. Nada, abso-
lutamente nada têm de fazer. Não têm de amar o Criador 
realizando algo, pois toda a sua tarefa se resume em sim-
plesmente amar, e nada mais.

O aparente Vazio não é indefinição. Ele é, na comple-
ta inexistência da forma, a clareza da Força Criadora. 
Sua eterna imutabilidade e estado de inalterância irra-
diam a certeza do renascimento. Sua Lei anuncia que a 
vida material passa, mas o Nada permanece.

5 5 5  

Com o passar dos dias, vieram maiores esclarecimen-
tos quanto à conformação energética e estrutural de Lis, 
no que diz respeito à coligação de Fátima, Lourdes e uma 
área marítima perto da Grã-Bretanha. Lis, entretanto, não 
corresponde a qualquer desses Centros especificamente. 
Considerando-se uma pirâmide de sete lados, com a base 
para cima (mais próxima da superfície) e o vértice para 
baixo, Lis seria esse vértice mais interior: uma civiliza-
ção intraterrena em níveis profundos, conectada com sete 
Núcleos, cada um deles manifestando uma faceta, um 
aspecto da sua energia.

Cada um desses núcleos tem períodos cíclicos de ati-
vação, da qual geralmente decorre um reflexo perceptível 
até mesmo nos níveis mais densos do planeta. A previsão 
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desses ciclos, entretanto, não é possível à civilização de 
superfície.

No caso das aparições da Virgem, que podem ser re-
flexos externos da ativação de um ou outro desses núcle-
os, estabelece-se um contato com os seres da superfície 
também no nível etérico, permitindo que uma corrente 
energética muito potente possa fluir. A energia que cir-
cula pelo canal de pura devoção que é ali formado muitas 
vezes atua em locais diversos daquele onde a imagem se 
plasma.

Os indivíduos que participam dessa experiência, mes-
mo inconscientemente, deixam fluir através de si o poten-
cial energético que precisa chegar à consciência subjetiva 
da raça humana. O impulso superior então transmitido se 
imprime nesses planos subjetivos como um elemento ir-
radiante, que permanece emanando por longos períodos, 
promovendo a transmutação de energias e forças, bem 
como elevando o potencial energético da humanidade. 
Esse é um trabalho dos centros intraterrenos em geral, e 
especificamente do centro agora abordado, trabalho que é 
feito de diferentes formas.

Assim como acontece na radioatividade material, esse 
elemento irradiante tem seu tempo de vida limitado. Em-
bora sua emanação gradualmente decaia a cada ciclo, o 
tempo previsto para o seu total desaparecimento é quase 
infinito; recebendo ele um novo impulso superior, reini-
cia-se uma nova etapa de irradiação.



�1

Apesar de existir uma relação mais direta entre es-
ses centros intraterrenos e algumas áreas da superfície 
da Terra, onde se deram as aparições, estas não corres-
pondem necessariamente aos seus núcleos internos. Tais 
projeções independem de fatores físicos, pois acontecem 
para que um certo contingente humano seja tocado e ele-
vado em vibração, liberando uma energia que poder ser 
utilizada em pontos mais carentes da Terra.

O planeta já  começou a passar por tempos difíceis. 
Doenças malcuradas no corpo planetário voltam a apa-
recer instalando-se gradativamente até tomá-lo por com-
pleto. Sabemos que isso é inevitável, pois será exatamente 
essa crise que, em definitivo, libertará  a consciência para 
uma nova expressão. Se o espírito fosse onipotente desde 
a sua criação, a humanidade não teria chegado ao ponto a 
que chegou; mas o espírito tem, também ele, um caminho 
a percorrer: tem que acender a sua Luz Crística para que 
possa reconhecer a si mesmo em total plenitude. Quando 
atinge essa realização, a essência-síntese da sua existência 
na matéria é absorvida no nível espiritual e o que antes 
era prisão torna-se campo fecundo para o cultivo de no-
vas sementes.

Sendo a consciência humana um instrumento do seu 
núcleo profundo, espiritual, ela vai se aproximando de 
uma vida regida por leis hierárquicas e imateriais na pro-
porção que o próprio espírito reconhece a sua energia 
essencial e a sua Hierarquia. Quando esse reconhecimen-
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to se efetivar, a existência material poderá manifestar-se 
mais livremente, permitindo à consciência transitar entre 
dimensões e entre planos, como na vida externa pode-se 
sair de um aposento e entrar em outro.

Assim, surgindo a necessidade de utilizar algum ele-
mento que se encontra em outro plano ou dimensão, o ser 
em serviço irá buscá-lo e, tendo dele se utilizado, poderá  
encaminhar-se, com toda a simplicidade, para o plano ou 
dimensão onde deverá estar no momento seguinte. Como 
após a harmonização global da superfície terrestre não 
haverá  tantas forças negativas nesta órbita planetária, e 
como as mônadas terão despertado em seu próprio plano, 
os níveis de consciência estarão com seus portais mais 
alargados, permitindo aos guardiães da energia superior 
liberarem um maior potencial para a circulação entre es-
ses níveis.

É pela entrega, pela fé e pela devoção do homem de 
superfície que a consciência intraterrena e cósmica po-
dem alcançar estes planos materiais e permeá-los, para 
levar a cabo a manifestação do Plano evolutivo superior.
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Outras energia de Lis

Enquanto saudava interiormente a presença das ener-

gias superiores nestes tempos em que a discórdia e o 

confronto se disseminam rapidamente pela superfície do 

planeta, veio-me uma impressão muito clara, impulsiona-

dora em seu significado, trazendo consigo uma onda de 

infinito amor:

Grande é a responsabilidade daqueles que se omiti-

ram. Tanto lhes foi dado e tão pouco distribuído. A omis-

são, assim como a mentira, tem efeito corrosivo sobre as 

pétalas de amor no coração dos servidores.

Por meio dessas palavras eu podia perceber como é 

simples a instrução espiritual.  A verdade é simples, e 

como tal é para ser vivida. É o ego, com suas circunvolu-

ções sobre si mesmo, que traz uma série de complicações 

ao processo espiritual e à vida em si. A verdade diz: siga 
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a Lei, desapegue-se e entregue-se ao Supremo. Mas isso tem 

que ser vivido.

A vida se torna plena a cada instante reconhecido 

como o eterno presente, livre de toda e qualquer crono-

logia. Se o instante é vivenciado em sua totalidade, com 

a justa e exata vibração por ele veiculada, pode-se estar 

diante de outros instantes-vida com total adesão da cons-

ciência. Quando isso ocorre livremente, o Infinito pode 

aproximar-se dos mundos de ignorância e redimi-los.

Indivíduos ou grupos podem até não prosseguir ex-

ternamente rumo à meta que elegeram, como em geral 

acontece. Todavia, para o atual grau de adensamento da 

consciência humana, já é um avanço o fato de terem des-

pertado, e de muitos de seus corpos estarem relativamente 

preparados para tarefas evolutivas, às vezes desempenha-

das até mesmo inconscientemente. Entretanto, o que no 

passado existiu em mosteiros ocultos nas altas cordilhei-

ras deveria agora se dar mais abertamente entre os seres 

resgatáveis.

Lançada uma semente, em algum momento ela po-

der  florescer. Cada indivíduo desperto, cada grupo que 

se forma no plano físico, é como uma porta aberta para a 

entrada de outros seres naquele mesmo caminho. Esse é 

um processo no qual as energias multiplicam-se exponen-

cialmente e não apenas somando-se umas às outras.
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De um grão de trigo semeado colhem-se algumas 
espigas, mas de algumas espigas podeis colher todo um 
trigal. Em solo fértil deveis plantar as novas sementes e 
sobre rocha firme construir a Nova Morada.

Não com meias medidas o homem desta Terra entrará  
no Reino; é por completo que ele terá  de se render à vida 
do espírito.

A experiência humana se desenvolveu em sentido 
oposto ao que deveria; a vida na superfície da Terra não 
realizou o seu propósito superior em decorrência, entre 
outras coisas, das opções de toda a humanidade, desde 
o início da sua manifestação.  Entretanto, essa aparen-
te frustração não deve ser confundida com a essência do 
Plano Evolutivo para a matéria e suas potencialidades.

Assim como existem ciclos de impulsos, há  prazos 
para que as respostas a eles sejam dadas. E quando surge 
a preciosa oportunidade de um trabalho manifestar certo 
grau de realização do Plano Evolutivo, ela traz consigo os 
bálsamos do despertar interior e a Graça para a superação 
dos obstáculos.

Se esse processo ocorre em um grupo com abertura 
para superar seus próprios limites, torna-se necessário 
que a presença da energia interna seja revelada também 
externamente. O enfoque de cada ser, suas propostas de 
vida, seus votos mais íntimos, são fatores que devem levá-
lo a esse estágio. Isso deveria estar claro para todos os que 
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têm intenção de aproximar-se do Serviço. É preciso estar 
atento ao desenvolvimento contínuo do trabalho, lem-
brando-se, porém, de que ele não é conduzido por mãos 
humanas, mas sim guiado por outras energias; seus im-
pulsos criativos vêm de planos de consciência superiores, 
mais puros do que o nível da manifestação.

A propósito disso, uma pessoa conhecida teve um so-
nho ilustrativo: participando de uma atividade grupal, ela 
tentava, repetidamente, a todo custo, deixar alguns obje-
tos em ordem; porém, cada vez que os ordenava, alguém 
ou algum vento forte passava e os derrubava ou os tirava 
do lugar. Cansada, ela finalmente percebeu que a ordem 
daqueles objetos, exata e perfeita para aquele momento, 
era diferente da ditada pelo seu próprio conceito pessoal 
de ordem.

A vida divina, como energia, é uma realidade no seu 
próprio plano de existência.  Entretanto, se o Propósi-
to Criador fosse que Ela se completasse e se exprimisse 
apenas nesses níveis de absoluta pureza, as Consciências 
libertas não viveriam concomitantemente nos planos per-
feitos e nos níveis de ilusão material.

A Criação pressupõe também a elevação da vida mate-
rial aos chamados Reinos Imaculados, estado de ser não 
contaminado pela heterogeneidade das forças antievolu-
tivas. Do mesmo modo que a planta tem as flores que se 
alçam aos ares e as raízes que penetram o solo, todo o 
universo é parte de um único Propósito, que inclui a evo-
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lução da vida material com suas formas ainda desprovidas 
de leveza e de claridade; também ela está  inserida na Su-
prema Existência. Todas as partes refletem, em diferentes 
graus, a perfeição do Todo quando se deixam permear 
por Sua pura energia.

Assim como o primeiro limiar de contato com a vida 
cósmica estabelecido no planeta tem como referência os 
três maiores Espelhos que conhecemos (Miz Tli Tlan, 
Erks e Aurora), a existência de triangulações nas mani-
festações energéticas é uma realidade observada em mui-
tos casos.

Em Lis a expressão do equilíbrio triangular se traduz 
pela energia de Fátima (unida à de Miz Tli Tlan), a de 
Lourdes (unida à de Erks) e a de um terceiro centro (uni-
da à de Aurora). Sobre este último pouco se pode saber 
agora, embora já seja possível perceber que está coliga-
do a uma área etérica próxima à região que conhecemos 
como Grã-Bretanha.

Nos dias atuais, a principal finalidade do trabalho da 
Hierarquia por intermédio desses núcleos planetários é 
conseguir que o homem se polarize no nível monádico, o 
que o leva a transformar-se segundo a sua natureza inte-
rior, dando frutos que renovarão a face da Terra.  

A energia espiritual, presente em todo o cosmos, per-
mite aos seres humanos interligarem-se à Vida Única por 
meio dos éteres e fogos, como um só núcleo, sem fronteira 
alguma, no nível em que a consciência é Luz; isso é possí-
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vel quando eles abdicam de suas existências — pequenas 

chamas em uma noite escura — deixando-se consumir 

no Fogo Maior que transforma as noites em dias. O Fogo 

dessa vida cósmica, monádica, reduz as projeções indi-

viduais a cinzas e leva o Ser Interno à consagração que o 

unificará à Lei Criadora.

5 5 5  

Entardecia, e fui levado a estar diante do pôr do sol. 

Observava o movimento da luz e via que, para nós, sem a 

luz não existem cores, e sem sua presença a vida manifes-

tada se tornaria irreconhecível e indecifrável. Constatava 

que, quando a Fonte de Luz desaparece no horizonte, ini-

cia-se um indescritível bailado das cores, com mudanças 

e transformações que prenunciam o ciclo seguinte.

Estando absorto diante da irradiação da luz dourada 

presente no crepúsculo, meus olhos foram atraídos para 

uma área em frente ao local onde eu me encontrava. Havia 

ali um cão, em profunda quietude, diante do mesmo ce-

nário. Ele parecia comungar mais com aquela energia do 

que eu, que observava tantas coisas. Compreendi, então, 

que o trabalho promovido pela transição planetária está  

abrindo caminho para que muitas Mônadas que estão no 

reino animal se individualizem, ingressando assim no 

reino humano. Sabia que a maior parte dessas Mônadas 

(senão todas) terão este novo ciclo de desenvolvimento 
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numa diferente órbita planetária; serão indivíduos huma-
nos em outros planetas ou dimensões.

Algumas dessas Mônadas recém-individualizadas irão 
para planetas cármicos; outras, que alcançaram um grau 
de desenvolvimento mais elevado, iniciarão suas expe-
riências como entes individuais em planetas isentos de 
livre-arbítrio e de carma, que já  expressam uma vida san-
tificada. Percebia também que algumas espécies de pássa-
ros não terão o mesmo destino dos outros componentes 
da sua alma-grupo. Aquelas que mais profundamente res-
ponderam ao propósito essencial dessa consciência-grupo 
poderão ingressar diretamente em mundos de vida sutil, e 
muitos passarão para a evolução dévica1.

O que chamamos reino dos pássaros é um dos ramos 
do reino animal que maior evolução pôde lograr, devi-
do principalmente à sua pureza e perfeita atuação como 
instrumento colaborador na construção das formas, e à 
consequente aproximação aos devas e aos anjos. Como 
sabemos, tanto o canto dos pássaros como o seu voo pas-
saram a ser ferramentas para construção de formas nos 
planos sutis, o que possibilitou o fortalecimento da ajuda 
entre esses dois reinos, o animal e o dévico.

Principalmente nos três últimos séculos, o reino dé-
vico foi gradualmente se recolhendo do contato com a 
consciência humana, para que o seu relacionamento com 

1.  Vide glossário: Reino dévico.
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a humanidade pudesse mudar de plano. Apenas em raras 
oportunidades o homem da superfície trabalhou cons-
cientemente com esse reino. Em geral, o contato que 
acontecia (e acontece ainda) é com os seres elementais.

Os devas ingressaram na Terra como uma corrente de 
vida pura, imaculada. Entretanto, diante dos rumos que 
a matéria do planeta foi tomando ao envolver-se dema-
siadamente com forças involutivas, eles, cujo processo de 
evolução não incluía a mescla com essas forças, passaram 
a necessitar de intermediários que com elas tivessem mais 
afinidade e que pudessem manejar a matéria permeada 
por elas sem tanta disparidade energética.

Os elementais2 assumiram esse serviço ocupando-se 
com as camadas de maior densidade do universo (o que 
não significa que sejam impuros). Surgiram, então, entes 
elementais próprios da Terra, alguns dos quais, no entan-
to, foram completamente absorvidos no trabalho da fra-
ternidade do mal.

Em épocas atlantes, quando ainda havia no homem a 
abertura para a clarividência, ele estabeleceu muitos con-
tatos com esse reino elemental, mas o desenvolvimento 
exacerbado do desejo nas suas expressões inferiores co-
locou-o em sintonia com a vibração dos elementais mais 
primitivos. Nessa época surgiram os trabalhos que usam 
esses elementais para realização de propósitos humanos 

2.  Vide glossário: Elementais.



�1

egoístas, e que se projetam de diferentes formas até os 
dias atuais.

Assim, o contato com a pura Hierarquia Dévica ficou 
limitado, cada vez mais, às consciências mais elevadas, 
que conseguiam transcender a identificação com a vida 
material. Nesse nível de relacionamento, eles podiam ir 
reconhecendo a realidade do trabalho dévico.

Simbolicamente, podemos dizer que os devas estão 
para a realização do impulso criador assim como a luz de 
um cometa está para a sua substância, do ponto de vista 
de quem o observa; os devas constroem o que é visível, 
o que forma a imagem de um conjunto energético. São 
consciências magnânimas que somente com um grau ele-
vado de pureza um ser pode chegar a contatá-las.

O trabalho consciente com os devas requer necessaria-
mente uma abertura à energia dos símbolos. Os devas não 
têm mente como a humanidade a conhece, e seu processo 
criativo não se baseia em sequência de pensamentos ou 
em raciocínio. Eles trabalham com símbolos energéticos, 
com arquétipos.

Tampouco lidam com o conceito de tempo, e assim 
sua existência está no eterno presente, bem como a sua 
tarefa. Se a velocidade da Lua na órbita terrestre fosse a 
mesma da rotação da Terra, teríamos a impressão de que 
ela está  parada; é dessa maneira que os devas estão diante 
dos arquétipos e da manifestação cósmica. Sua consciên-
cia tem a mesma velocidade do impulso que recebem do 
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Mais Alto e assim estão continuamente atualizados. Em 
determinado estágio de colaboração no trabalho hierár-
quico para a manifestação do Plano Evolutivo, é impres-
cindível que o homem estabeleça ligações corretas com o 
reino dévico.

  5 5 5

Como vimos, o processo de evolução das raças na 
Terra tem em Lis uma importante base; é nesse Centro 
que são guardadas as chaves para o aprimoramento de 
cada raça. Sob esse aspecto, podemos dizer que em Lis 
existe um laboratório de aperfeiçoamento da expressão 
das raças-raízes e de suas sub-raças. A vibração crística 
espiritual, somada ao trabalho da hierarquia angélica, são 
os elementos para aproximar a raça humana do seu ar-
quétipo fundamental.

É Lis que recolhe a essência de um corpo quando ele, 
na vida de um indivíduo encarnado, pôde se aproximar 
da sua perfeição arquetípica. O processo de resgate des-
sas essências corpóreas, além de contar com o trabalho 
direto dos Jardineiros do Espaço, é assistido também por 
Hierarquias extraplanetárias, principalmente solares e sa-
turninas.

O padrão solar é ativado na Terra pela simples presen-
ça de Sacerdotes solares3 nos Centros internos do plane-

3.  Vide glossário; Sacerdotes solares.
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ta. Mas a conexão com Saturno, principalmente no que 
se refere à evolução das raças, tem um sentido especial, 
visto que neste campo Saturno é um dínamo promotor de 
constantes transformações e de renovação permanente do 
estado da energia.

A visão do arquétipo para a evolução do homem chega 
a Lis por intermédio de Miz Tli Tlan. Lis, então, realiza 
toda a atividade de maturação do impulso recebido, irra-
dia-o para os planos manifestados e atualiza a constitui-
ção do homem em relação a ele.

A energia curadora de Lis estende-se também ao cam-
po das polaridades�. Devido à sua regência dévica, detém 
perfeito equilíbrio de forças polares, pois a evolução dé-
vica desenvolve-se em estratos de vida onde a atuação 
dessas forças não segue o mesmo impulso que age sobre 
a evolução humana ou espiritual. Se essa hierarquia não 
estivesse acima do campo de forças polares não poderia 
lidar com a modelação das formas materiais, que é a sua 
tarefa.

A energia, em sua concepção real, não apresenta po-
laridades. A energia pura é neutralidade. Quando desce, 
porém, ao plano das forças, desdobra-se em seus aspectos 
complementares.

A essência da vida, e da energia, é como o centro de 
uma explosão: expande-se e ao interargir com o ambiente 

4.  Vide glossário: Polaridades.
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que o circunda produz o caos. A polarização que se mani-
festa é consequência dessa interação.

A energia emanada por Lis, e transmitida por inter-
médio do seu aspecto-Fátima, é revestida da qualidade 
angélica e traz, portanto, o sentido de perfeição, de extre-
ma pureza, de ingenuidade e inocência; enfim, da energia 
no seu conceito essencial, abstraída do jogo no plano das 
forças.

O reflexo dessa emanação sobre o reino humano deve 
levá-lo a conectar-se com a sua expressão puramente 
energética, anterior à sua queda e ao seu envolvimento 
com o mundo formal; deve levá-lo a reencontrar a condi-
ção isenta de malícia, de culpa e de pecado; deve banhá-
lo com suas torrentes purificadoras e torná-lo imaculado, 
como a própria vida irradiada a partir desse Centro.
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O resgate do estado original

Assim como a parte consciente do indivíduo deve 
render-se à alma1, deixando-se conduzir e absorver pelas 
energias desse núcleo superior, a alma deve passar pelo 
processo de contemplação do espírito, buscando integrar-
se a dimensões ainda mais profundas.

Esse estágio no qual a alma está enamorada do Supre-
mo Amado Interior traz oportunidades de ampliação sem 
as quais seria impossível ao núcleo causal2 aproximar-se 
desse nível mais interno. Por isso as aparições da Virgem 
e os Centros encarregados de ajudar o homem a elevar-se 
em consciência trabalham com a energia da devoção.

A alma, ao iniciar esse processo, logo perceberá  que 
a chave para realizá-lo não está em buscar diretamente 
o Encontro, mas sim em cumprir, incontinenti, o que o 

1.  Alma — núcleo interior do homem no nível abstrato, além da mente.
2.  Núcleo causal — corpo da alma.
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espírito lhe indica. Um cântaro não se enche de água se 

não é mergulhado na fonte, à qual deve, primeiro, che-

gar. Como a alma se unirá ao Supremo Amado se não 

penetrar o caudal de Sua energia e não se deixar absor-

ver por ele?

Uma ilusão que frequentemente envolve os seres devo-

tos é a ideia de que se deve viver apenas para o ser interior 

sem assumir, porém, uma contribuição à vida externa.

Lis ensina que ao espírito cabe o serviço no campo 

monádico; à alma o serviço no nível causal; ao consciente, 

o serviço no mundo das formas. Cada núcleo de cons-

ciência tem de elevar-se do nível em que está polarizado 

e, após tocar patamares mais altos, doar-se em serviço ao 

plano que habita, segundo o impulso que os níveis supe-

riores lhe enviam.

Quando essa Lei é compreendida e integralmente vi-

vida pelos homens, o trabalho da Hierarquia pode ser di-

rigido com maior intensidade para a formação e a instru-

ção em planos cósmicos. A coligação do consciente com 

a mônada, via eu superior (alma), é suficiente para que a 

manutenção da vida nos níveis abaixo do monádico3 se 

efetive pela atuação dos próprios núcleos que habitam es-

ses níveis, imbuídos da Ideia do Plano Evolutivo captado 

no contato com a mônada.

3.  Vide glossário: Níveis de consciência; Nível físico-sutil.
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Para o espírito (mônada) não existe a necessidade de 
uma devoção passiva do consciente à sua energia. O cons-
ciente necessita cumprir a tarefa que lhe é indicada pelas 
Hierarquias. Portanto, mais do que uma entrega emocio-
nal ou uma pseudocontemplação interior, a vida moná-
dica pede ao consciente disponibilidade para o serviço, 
autoesquecimento e aplicação da Lei.

A ilusão de que uma vida em recolhimento é inativa, 
permeada por um certo inebriamento ingênuo e emotivo, 
deveria ser banida da consciência daqueles que, com base 
nesses conceitos errôneos, imaginam ser esse o destino 
que lhes cabe. Se o indivíduo se move impulsionado por 
tais motivos, ainda não resolveu o ponto fundamental 
que possibilita à energia interna tocá-lo: estar esquecido 
de si. Aquele que, ao estar em quietude, fica pensando 
nas suas dificuldades, planejando seus bons dias futuros, 
elaborando mentalmente o seu encontro com Deus, está 
encerrando-se em uma carapaça que cada vez mais o afas-
ta da essencialidade da vida.

O silêncio, e a oração são motivos de serviço e não 
meios de se encontrar alimento para o próprio egotismo. 
Se um ser não pode estar em quietude sem esquecer-se 
de si, como espera reconhecer a verdade interior, que é a 
unidade com a essência de uma vida impessoal?

Silêncio, ó amado silêncio! Tanto vos busquei... E foi 
ao esquecer-me de vós que viestes ao meu encontro!
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A Terra necessita de canais de puro serviço e entrega. 

Ao consciente do homem, Lis oferece a elevação por in-

termédio do belo, do harmonioso e de um sublime estado 

de perfeição. Indiretamente Lis envia também uma ener-

gia de purificação aos estratos mais densos do planeta e, 

consequentemente, do próprio indivíduo que se ofertou.

Uma experiência recente pode dar uma ideia desse 

trabalho.

Acordei em meio à noite sentindo um insuportável 

mau cheiro. Vi, no plano psíquico, uma grande área do 

planeta que, como um esgoto, continha detritos de todos 

os tipos. Surgiu um braço, irradiando uma vibração não 

humana, que penetrou esse mar de dejetos para destam-

par um ralo por onde todo aquele material escoou-se. Era 

a energia de Lis, promovendo limpezas psíquicas no pla-

neta.

A penetração da Luz superior nos planos materiais da 

consciência de um ser e sua absorção pelas partículas dos 

seus diversos corpos é uma vitória da alma. Entretanto, 

uma transmutação maior não pode acontecer enquanto a 

própria alma não houver despertado para realidades mais 

profundas, pois para isso necessita da vontade-poder mo-

nádica. Essa energia alarga as fronteiras da consciência e 

a alma, nesse despertar, transfigura-se no corpo de Luz. 

Lis trabalha nesse nível com os seres abertos à devoção 

superior.
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O corpo de Luz reflete em si a pura essência lumi-

nescente da vida; é o traje usado pela consciência em ní-

veis superiores ao da alma, funcionando como um dína-

mo que permanentemente irradia um certo potencial de 

energia salvífica. Ele vai se definindo no ser à medida que 

esse serviço de irradiação é realizado e, quanto mais o 

realiza, mais se torna capaz de ancorar em si a energia do 

Amor-Sabedoria. É pela construção do Corpo de Luz que 

esse segundo aspecto da Energia Cósmica se dinamiza na 

consciência do indivíduo.

Enquanto a consciência não se deixa permear pela 

energia espiritual, não consegue suportar uma aproxi-

mação maior à aura do próprio Regente Interior4. Com 

isso, o reconhecimento da sua tarefa no Plano Evoluti-

vo e no trabalho das Hierarquias continua aguardando 

a consumação desse estado. Lis também trabalha com o 

elevadíssimo pulsar da vontade monádica, e sua vibra-

ção é capaz de destruir as camadas que impedem à mô-

nada realizar um mergulho mais profundo no éter cós-

mico, passando a mônada depois disso a uma evolução 

de ordem superior.

Sendo esse um dos trabalhos de Lis refletido em Fá-

tima, vê-se o quanto o contato da humanidade com a 

4.  Vide glossário: Regente interior.
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energia desse centro foi deturpado pela religiosidade su-

perficial.

De que vale terdes recebido a mais cara ferramenta 
que o Grande Arquiteto vos entregou, se a deixais imersa 
na terra? O que podereis construir com ela, se não vos 
abrirdes às orientações para usá-las?

A vossa existência é essa valiosa ferramenta.
Certas forças brotam em vosso ser como as bolhas 

de gás em um pântano: são produto da própria vida que 
ali se manifesta. Não podeis, com os elementos que vos 
compõem, vos abstrairdes delas — estão nesta etapa da 
vida terrestre como a poeira está no ar; podeis retirá-la 
quando ela se deposita sobre uma superfície, mas não po-
deis recolhê-la da atmosfera do planeta seguindo as Leis 
desses níveis materiais.

Assim como vossa civilização adotou critérios de vida 
distantes de um estado de harmonia, ela deixou que “essa 
poeira” se impregnasse em sua expressão, turvando o bri-
lho daquilo que, na sua essência, foi criado para refletir 
tal estado. A todos que ingressaram neste planeta foi-lhes 
revelada a Vida Primordial, o estado original em que o 
homem era um aspecto puro do Divino.  Essa revelação 
está no mais profundo de cada ser e ecoa como um incor-
ruptível chamado, que deverá se tornar audível à medida 
que a humanidade puder liberar-se das crostas criadas 
pelo seu envolvimento com as forças cegas.
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É para o resgate desse estado original, para a mani-

festação da pureza de vida segundo as Leis que o Gover-

no da Criação determina, que a Luz de Lis reaparece em 

sua mais profunda radiância. Seus raios somente podem 

ser visíveis àqueles que reconhecem o seu chamado, e que 

a ela confiaram o juramento de que serão seus obreiros. 

Ao soar o seu Chamado, um a um esses autoconvoca-

dos se aproximarão e, reunidos a seus grupos, iniciarão a 

grande tarefa de reerguer a Sagrada Morada.

O cumprimento dessas indicações demanda uma ati-

tude interiorizada e recolhida, diferente da que geralmen-

te se toma ao se excursionar pelos locais comercialmente 

explorados pelas religiões do mundo. Lis-Fátima apresen-

ta-se agora para indivíduos mais amadurecidos, conscien-

tes do verdadeiro significado do trabalho divino dentro 

deles.

Nenhum caminho realmente superior (o que pressu-

põe o novo, o desconhecido, o inusitado) é desbravado 

se a consciência não está receptiva ao que é totalmente 

fora dos padrões nos quais vive. O poder da vida está na 

renovação, que a cada instante transcende o que já foi 

manifestado.

Para que o Plano evolutivo possa realizar-se, é necessá-

rio que a consciência perca suas concepções de tempora-

lidade. É preciso comungar da energia da infindável exis-
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tência presente em cada instante, que liberta o homem da 
identificação com aquilo que se passa externamente. As 
situações vividas em cada momento, sequência de acon-
tecimentos que oscilam da Luz às trevas, são instáveis e 
efêmeras. O ser deve contar com suas possibilidades inte-
riores e não se deixar iludir pelas imagens que seus olhos 
mostram ou que sua mente constrói.

Nos tempos atuais, a cada um é transmitida uma 
grande parcela das disparidades energéticas que surgem 
entre a vida espiritual e a material; invariavelmente a 
matéria humana se entretece com as forças negativas 
que estão disseminadas por toda a face da Terra. O fato 
de os corpos apresentarem traços de forças involutivas 
não indica que o ser interior deve envolver-se com elas. 
Onde estiver a verdade para o ser, ali estará  a sua ener-
gia. Muito já se disse com o objetivo de levar o ser a 
se desidentificar dos seus corpos humanos, mas essa 
aprendizagem ainda requer exercício e provas. Mais gra-
ve do que ter reações negativas, contudo, é analisá-las, 
desviando-se assim de seu caminho uma preciosa ener-
gia que deveria ser canalizada para a manifestação evo-
lutiva. Nesse ponto está um dos erros mais comuns dos 
servidores do Plano.

A Vida neste ciclo não pressupõe que o indivíduo seja 
perfeito, mas que esteja atento para o foco da própria 
atenção. Esse foco é a corda que alça a níveis superiores o 
ser que já despertou para realidades mais sutis.
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Todos os avanços reais na vida terrestre realizaram-se 
através daqueles que assumiram o que é humanamente 
impossível. Hoje, mais que nunca, é preciso estar à von-
tade diante do novo.



104

impulsos ininterruptos

O centro de Miz Tli Tlan irradia seus raios de criação, 

que impulsionam a manifestação da nova humanidade 

sobre a superfície da Terra basicamente em três direções:

—  ao mundo de superfície, diretamente, por meio dos 

centros etéricos do corpo do planeta e das mônadas 

encarnadas que estão em contato com esta tarefa;

—  ao mundo intraterreno, que irradia e plasma no éter 

de superfície os padrões da nova humanidade;

—  ao campo magnético da Terra, no que diz respei-

to ao seu preparo para receber os novos moldes 

arquetípicos.

No primeiro caso, a humanidade e o seu corpo etéri-

co são diretamente trabalhados; no segundo, a consciên-

cia do homem é ativada no sentido de despertar para os 
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novos padrões — e aqui entra, de diferentes maneiras, o 

trabalho de Erks, Aurora, Mirna Jad, Lis e outros centros. 

No terceiro caso, é o planeta em si que é moldado e trans-

mutado, a fim de se adequar à sua próxima fase. Esses im-

pulsos atuam concomitantemente e de modo constante. 

São como o pulsar de um coração que permanentemente 

leva vida e renovação a todo o corpo.

Miz Tli Tlan, na qualidade de Centro Solar ancorado 

na Terra, estende-se por todo o corpo planetário. Como 

uma rede sensorial, apresenta núcleos e estações inter-

mediárias que, apesar de trabalharem com Sua magna 

energia, manifestam aspectos específicos e diferenciados, 

cobrindo assim todas as facetas do grande mosaico que é 

a expressão do Plano Evolutivo.

No segundo caso, em que a irradiação se dirige ao 

mundo intraterreno, o impulso emanado alia-se ao traba-

lho dévico e apoia-se em três pontos básicos, cuja inter-

relação está representada no diagrama abaixo:

Miz Tli Tlan

Lis            Aurora
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Miz Tli Tlan: núcleo central de decodificação dos ar-
quétipos.

Lis: manifestação da forma prevista pelo arquétipo.
Aurora: ajuste da forma manifestada ao padrão indica-

do pelo arquétipo.
Miz Tli Tlan, como guardião do impulso primordial 

do planeta, envia para Lis e Aurora a imagem-padrão de-
codificada em símbolos que representam o arquétipo a ser 
expresso em determinado ciclo. Lis coordena a manifesta-
ção da forma, enviando para Aurora a imagem plasmada 
a partir do que recebeu de Miz Tli Tlan. Aurora reajusta 
esta forma, já plasmada segundo o padrão virginal do ar-
quétipo, reenviando-a a Lis.

Por isso, Lis está ligado à preparação da nova raça e ao 
trabalho do MANU1.

Esse Centro, como já vimos, trabalha não apenas com 
a humanidade, mas, por sua direta relação com a manifes-
tação externa da Vida Planetária, lida também com os rei-
nos mineral, vegetal e animal. Sabemos que é em Lis que 
os Regentes desses reinos, grandes Entidades Dévicas, en-
contram um polo de focalização de suas energias na órbita 
planetária. Em todo planeta que tenha vida física é neces-
sário existir um centro como esse, que guarda o arquétipo 
da manifestação aproximando-o, em sua exteriorização, 
da Fonte. E o fato de o molde etérico para a manifestação 

1.  Ver glossário: Manu.
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das raças estar sob a custódia de Lis esclarece ainda mais 
a ligação entre o MANU e esse Centro.

Anteriormente tivemos informações sobre Erks, Auro-
ra e Mirna Jad; agora, por intermédio de Fátima, estamos 
diante da atual exteriorização de Lis. Mas alguns aspectos 
de Lis e de suas coligações permanecem ainda misterio-
sos, como, por exemplo, os trabalhos antigos de Ísis, as 
viagens de Maria (mãe de Jesus) ao norte das terras hoje 
conhecidas como a Escócia, e o serviço prestado por São 
Columba, o eremita que difundiu a “boa-nova” a partir da 
Ilha de Iona2.

Existiu uma relação entre os egípcios e os Senhores 
Construtores das Raças que estão diretamente ligados ao 
núcleo Lis-Fátima. Naquela época, um dos trabalhos ocul-
tos vinculados ao aprimoramento da raça humana con-
sistia na mumificação de corpos que tivessem recebido e 
expressado potenciais energéticos superiores. Essa ativi-
dade, no entanto, perdeu suas raízes sagradas no decorrer 
da história egípcia, embora no início tivesse seguido es-
tritamente o que era indicado por vias superiores. Isso se 
passava numa fase em que a humanidade ainda não havia 
atingido a sua máxima densificação, e certos trabalhos, 
mesmo inspirados, apresentavam características bastan-
te materiais. Agora se está vivendo um processo reverso, 
em que o planeta com todos os seus reinos está passando 

2.  Ilha ao norte da Grã-Bretanha.
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para uma escala vibratória mais sutil. Ainda assim, a atual 
violação dos túmulos desses seres traz repercussões ne-
gativas para o carma humano, pois existem múmias que 
não deveriam ser tocadas pela pesada vibração do homem 
de hoje.

Muito do que permanece em segredo para o homem 
poderia ter-lhe sido revelado.  Mas agindo como age, ele 
deturpa e destrói o que é sagrado, além de se pôr em con-
tato com energias que desconhece. Se penetrasse no pró-
prio mundo interior, poderia encontrar os segredos das 
pirâmides e ir desvelando muitos outros, pois a vida espi-
ritual é infinita e, sendo de origem cósmica, tem o cosmos 
por destino.

Desconhecido da humanidade de superfície é o mundo 
concreto onde ela vive.  Existe, por exemplo, uma entrada 
no plano físico do polo norte do planeta que leva ao inte-
rior da Terra. No entanto, enquanto o homem realmente 
não conhecer a si mesmo e penetrar em seu próprio in-
terior, as portas para o interior da Terra não se abrirão a 
ele.

Muito maior relacionamento poderia haver entre ele 
e os Reinos Internos. Uma clara demonstração desse fato 
foram as aparições da Virgem em Fátima e em Lourdes e 
toda a energia canalizada para esses núcleos. 

Existem certos centros que em determinados ciclos 
têm uma tarefa mais estreitamente ligada à manifestação 
externa do que outros. Enquanto Miz Tli Tlan e Mirna 
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Jad, pelo que se sabe até a presente data, têm seus portais 

abertos a partir do plano etérico e trabalham nos níveis 

internos sem terem até o momento se manifestado publi-

camente no plano físico denso, Lis, por meio de Fátima 

e de Lourdes, chegou diretamente ao grande corpo da hu-

manidade de superfície. É certo que, devido ao caótico 

jogo de forças ainda existente e à imaturidade da maioria 

dos seres resgatáveis, essa aproximação teve de ser camu-

flada sob véus. Mesmo assim, está previsto que um desses 

núcleos se refletirá na superfície do planeta de maneira 

ainda mais concreta.

Pelas características e pela qualidade da sua energia, 

Fátima e Lourdes têm uma tarefa, interna e externa, de 

âmbito mundial. Consiste no preparo para a iminente 

evacuação global, não só dos inocentes como também 

dos seres e corpos que devem prosseguir suas experiên-

cias neste planeta após o holocausto e a harmonização 

geral da superfície.

Se essa humanidade não tivesse falhado na sua respos-

ta aos impulsos recebidos desses Centros, a energia ca-

nalizada por Lourdes teria evitado grande parte dos con-

flitos bélicos que hoje acontecem. A abertura, a entrega, 

a obediência e o cumprimento estrito do que é indicado 

pelos impulsos espirituais são uma possibilidade de dis-

solução de pontos cármicos pendentes, sejam individuais 

ou coletivos.
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Um ponto cármico que não seja compulsório, e que 

poderia precipitar uma situação externa que absorveria 

grande potencial energético, pode ser dissolvido pela 

abertura do ser ao que leva ao crescimento da consciên-

cia. Há fatos que são facultativos; apesar de serem reali-

dade nos planos sutis, podem não chegar a materializar-se 

se o homem alcançar um patamar vibratório suficiente 

para dissolver os nódulos conflituosos que os possam 

acolher. Isso indica que canais de pura entrega e abertura 

são transformadores de uma gama incalculável de situa-

ções que podem ser dissolvidas; entretanto, sabemos que 

a maioria do que era opcional nesta fase de transição teve 

desfecho negativo devido às escolhas humanas, domina-

das por um jogo de forças estritamente material e regidas 

pelas correntes involutivas.

Ainda que a resposta externa seja mínima — pois os 

homens preferem usufruir os bens e satisfazer seus dese-

jos e necessidades a verdadeiramente assumir suas tarefas 

no Plano Evolutivo — o trabalho global, coletivo, conti-

nua a ser realizado. Mesmo que as informações autênti-

cas, transmitidas nas manifestações anteriores de Fátima 

e de Lourdes tenham caído sob o domínio de uma mino-

ria que no plano externo controla atividades ritualísticas 

de milhões de pessoas, o trabalho interior desses centros 

prossegue, e não pode ser interrompido pela vontade hu-

mana.
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Vemos, pois, que a existência de indivíduos vivendo 
uma total abertura é inestimável. A plenitude trazida pelo 
serviço à Criação os redime da percepção do sofrimen-
to, que é substituída pela soltura e pelo desapego. Desse 
modo, numa leveza completa, a consciência aproximar-se 
da Fonte que lhe concede amor e vida, e à qual ela oferece 
a sua existência. Subindo assim numa escalada ininter-
rupta, a consciência penetra por entre as frestas da Gran-
de Montanha e comunga dos segredos do seu centro.

Enquanto para o homem iludido nada é mais assusta-
dor do que o salto no Desconhecido, para o ser intrépido 
nada é aceito com mais alegria do que essa sublime aven-
tura. Sem ela, a expressão humana seria incompleta.

As diferentes facetas da energia criadora são como os 
dedos, cada qual imprescindível para que as mãos possam 
funcionar com todas as possibilidades. Essas facetas se 
revelam gradualmente ao homem, e ele encontrará cada 
uma delas em si mesmo. E na sua mais profunda essên-
cia, ele deparará com o Vazio que, ao se recobrir de vida, 
reúne os elementos da Totalidade.

O Centro Lis é a escalada da consciência desde que ela 
desperta para o caminho de realização interna até sua con-
sagração como ser divino. Os degraus e patamares dessa 
escalada vão sendo galgados à medida que a consciência 
penetra no seu próprio mundo interior; sincronicamente, 
a cada etapa ela vai contatando um novo aspecto da ener-
gia de Lis. Mergulhando mais e mais no seu próprio nú-
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cleo, ela irá encontrando as camadas mais sutis e ígneas 
da vida planetária.

O processo de evolução humana que se desenvolve 
dentro do círculo terrestre é focalizado e estimulado por 
Lis. Lis é um Centro novo, considerando-se a cronologia 
externa de ativação de núcleos energéticos do planeta, e 
sua qualidade de aprendiz torna-o mais acessível à huma-
nidade. Sua energia chega aos homens permeada de uma 
natural humildade, e os atrai justamente por sua singe-
leza.

Enquanto uma consciência faz o caminho terrestre, 
Lis é seu guia e condutor.  Quando a essa consciência é 
dado trilhar os rumos solares, Lis a conduz a Mirna Jad e, 
se ela amplia seus contatos a níveis ainda mais profundos, 
Miz Tli Tlan a acolhe.

Em todos esses centros a energia do Amor Cósmico, 
ou energia crística, é a qualificadora da Vida. Porém, em 
cada um deles ela se expressa em diferentes graus:

Lis: estado de consciência da perfeição terrestre. Na 
etapa atual esse centro guarda a síntese do núcleo terres-
tre material que recebeu a energia crística.

Mirna Jad: estado de consciência da energia crística 
encarnada ou consciência solar descendente (correspon-
de a um grau específico de vibração no âmbito deste sis-
tema solar).

Miz Tli Tlan: estado de consciência da energia crísti-
ca em sua essência profunda ou consciência solar ascen-
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dente (energia em um estado coligado com estrelas mais 
potentes).

Quando um indivíduo se deixa conduzir pela energia 
de Lis, ele atinge o seu mais elevado plano de existência 
e, levado por suas mãos, ingressa  em novos patamares, 
rumo à vida cósmica. A ligação entre Lis e Miz Tli Tlan é 
encontrada no mais alto plano de consciência do planeta, 
na existência divina do Núcleo Central de Lis.

Em cada plano de existência de Lis existem patamares 
que devem ser galgados para que planos mais profundos 
possam ser contatados. No nível material podem ser per-
cebidos sete estágios, cada um deles apresentando provas 
e situações diante das quais o ser deve desenvolver certas 
qualidades.

Os três primeiros estágios são percorridos com o de-
senvolvimento da compaixão, do desapego e do equilí-
brio; os quatro últimos são a passagem da santidade para 
a divinização. Para alcançá-los é preciso entrega, serviço, 
amor e aspiração.

O caminho para a vivência da Realidade, liberta das 
ilusões materiais, é a contemplação; a vida contemplativa 
será  o estado normalmente manifestado pelas consciên-
cias que viverão o próximo ciclo da Terra. No ciclo atual, 
quando a unidade do ser ainda não se consumou na maio-
ria dos homens, essa expressão de vida necessita ter um 
caráter isolado, recolhido. Mas não se deve associar a vida 
contemplativa com vida reclusa, porque esta é apenas uma 
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forma, usada até o momento de hoje. À medida que se for 
conseguindo mais plenamente a unificação das energias 
no ser (o que acontecerá  apenas no próximo ciclo, com 
o novo código genético GNA já incorporado na humani-
dade), será  possível a ele exprimir a vida contemplativa, 
qualquer que seja a condição externa em que se esteja.



Terceira parte 
 

Aos que Persistem
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Tarefas supremas

Para que um indivíduo possa ir além dos próprios li-
mites, ele necessita desenvolver em si a compaixão espiri-
tual, uma atitude de compreensão pelo estado da matéria 
humana. Aquele que compreendeu o que é a condição 
humana, e está  desidentificado dos seus corpos, percebe 
quão importante é abdicar a busca que tenha por objetivo 
desvelar os mistérios da vida, para que nele se abra a co-
municação com a Sabedoria.

Enquanto a consciência se mantém polarizada na vida 
formal (e é bom lembrar que isso inclui a preocupação 
com a parcela que lhe cabe na realização do Plano Evolu-
tivo), invariavelmente ela se priva de enxergar a sua ver-
dadeira tarefa.

Na pacificação dos sentidos ecoa o trovão do Silên-
cio, a magna potência criativa que, de míseros mortais, 
faz-vos gigantes. Enquanto o som do vosso balbuciar vos 
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ensurdecer para as sutis vibrações do Verbo Interior, ne-
nhum passo dareis nesse caminho.

A palavra deveria ser para o homem assim como o 
canto é para os pássaros e o perfume é para a flor. É uma 
possibilidade que foi concedida aos homens quando eles 
ingressaram em corpos materiais, para que também física 
e concretamente pudessem fazer soar a energia recebida.

O som é o canal de expressão do Plano Evolutivo. Se 
conhecido em sua essência, ele constrói onde nada existe 
e traça as formas antes mesmo de sua concretização.

Pela inconsistência, ignorância e imaturidade dos ho-
mens, a ciência do poder sagrado do som foi deles retira-
da para que não colocassem barreiras ainda maiores entre 
a sua consciência e a Realidade. À medida que se envol-
veram com as forças involutivas e deturparam os dons 
sagrados que estavam em suas mãos, preferível se tornou 
levá-los a um estado de limitação do que deixá-los cami-
nhar para a irrevogável destruição dos laços internos.

A opção pelo silêncio interior é fruto do reconheci-
mento do valor oculto das palavras. Aquele que despertou 
para a universalidade cósmica sabe que a comunhão com 
a vida acontece interiormente e que a potência do som 
expresso é determinada pela energia que o silêncio lhe fez 
conhecer.

Um dos feitos das forças do caos foi levar os homens 
a perderem o interesse pela vida interior; cultivaram-lhes 
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o desejo pelo resultado imediato de suas ações, indepen-

dentemente das consequências que lhes poderiam advir. 

Estimulados por essas forças, eles se deixaram render pela 

ilusão da vida formal, pelo caminho fácil e muitas vezes 

corrupto, o que não permitia serem firmadas as bases 

sólidas de um caráter positivo. Se, em vez de lutar pela 

vida, tivessem se entregado à condução interior, bem mais 

amenos teriam sido os seus dias nesta Terra.

Embora o reencontro — processo de união entre cada 

consciência individual e a Luz interior — jamais ocorra 

com os indivíduos isoladamente, não há condições de ele 

ser vivido no mesmo grau por toda a humanidade. Ele de-

senvolve-se em um nível que ultrapassa as estruturas dos 

mundos formais, e os homens que o buscam e que a ele se 

entregam não mais se restringem aos limites impostos ao 

conjunto da humanidade terrestre, mas a eles é oferecido 

o contato com as Irmandades Internas do Cosmos.

O indivíduo, enquanto humano, deve reconhecer seu 

estado de limitação, para que sobre ele possa descer a 

Graça. A providência e a misericórdia interiores chegam 

aos que se rendem àquilo que, maior que eles mesmos, 

pode conduzi-los corretamente.

A vida dita espiritual, mas que na verdade está baseada 

no conforto e na comodidade, é inerte e infrutífera para 

o puro trabalho que o espírito deve realizar sobre a Terra. 

Ao consciente cabe uma completa e sincera nudez ante 
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o próprio núcleo interno.  Sob que manto de vãs ilusões 
pode ele pretender esconder-se d’Aquele que tudo sabe?

Portanto, a simplicidade no contato com o mundo es-
piritual é a base para a construção interior do ser. O des-
pojamento de técnicas e conceitos, entre outras coisas, 
transforma o homem em um campo virgem, pronto para 
ser lavrado pelo arado da Sabedoria.

Assim como é preciso sinceridade no ser para que re-
conheça sua posição como ente material — o que lhe dará 
os reais dons da humildade, solo fecundo para o puro 
amor — também é preciso simplificar o processo de apro-
ximação ao espírito.

É desnecessário que a consciência crie motivos de au-
topunição ou meios de acelerar o seu desenvolvimento 
por meio de situações artificiais, engendradas por sua 
própria ambição de conhecer a vida interior. Se a opção 
foi a entrega, esse processo será  natural e despreocupado 
como o perpassar da brisa.

Assim, apesar de as escolhas humanas em geral ha-
verem sido outras, aquele que ingressa nas trilhas espi-
rituais terá que reencontrar a simplicidade original. Te-
rá que, passo a passo, desnudar-se do supérfluo e aliviar a 
sua bagagem. Quando nela apenas houver a fé e a entrega, 
então ele saberá que está próximo de conhecer a Cons-
ciência Suprema.

Nenhum artifício externo para se avançar neste cami-
nho é mais sábio e mais eficiente do que os ensinamentos 
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que a própria vida traz. A maturidade interior atrai todas as 
lições necessárias. Nesse processo o ser deve estar aberto às 
provas que espontaneamente lhe chegam e à invisível ação 
do espírito, mais do que à autocondução. A simplicidade 
do caminho de entrega e o desapego de si mesmo é tudo o 
que se pede nessa via infinita de Amor e Renovação.

Lis é o mensageiro entre o nível divino e os homens, 
até que eles possam ingressar na vibração cósmica. Me-
diador entre a Realidade e a ilusão material, desvela a ver-
dade para que o fugaz possa voltar-se para a plena Exis-
tência.

Lis é o milagre do nascimento verdadeiro. Suas chaves 
mais profundas abrem os portais do mistério da Encarna-
ção. Elo entre a Graça e a humanidade, Lis é o caminho 
para que a consciência se eleve a estados santificados e 
divinos. Na sua profunda compaixão, vem ao encontro da 
miséria dos homens e com sua Luz lhes desvenda a real 
condição que lhes é dado alcançar.

A sua energia, entretanto, não vem para isentar os in-
divíduos do impulso e da sede por chegar ao encontro 
com a Realidade, mas para lhes mostrar os degraus dessa 
grande escalada. Em sua fidelidade, como a de um servo 
que conhece o Amor que governa os rumos da Terra, re-
veste-se de alegria pela simples realização daquilo que a 
Vida Suprema lhe indica.

É pelo grau de entrega a essa energia que se cria no ser 
a possibilidade de ele conhecer o Verbo e, ofertando-lhe 
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a própria existência, promover a Sua Encarnação. A in-
substituível necessidade do encontro com esse Verbo é a 
dádiva de Lis aos homens. A fome e a sede desse Alimen-
to divino, que alguns conhecem, vêm aos borbotões aos 
que têm um leve lampejo da Luz de Lis. É essa insaciável 
busca que abre nas estreitas trilhas do caminho humano 
largos canais, para que a continuidade da existência se 
torne uma realidade.

5 5 5  

É ao encontrar uma abertura que a energia sutil in-
gressa no interior do homem como um sopro, e começa a 
participar dos mecanismos de sua vida. Esse sopro tanto 
constrói quanto destrói. Chegando onde está vazio, pre-
enche o espaço com sua energia; deparando-se com o que 
obstrui sua passagem, transforma-se em um tufão que en-
gole barreiras com extrema velocidade.

Para a vida material, a energia superior, ao manifestar-
se, traduz-se primeiro em sopro, depois em gotas, até apre-
sentar-se como grãos. Essa é a sequência, simbólica, de 
plasmação de uma forma, mesmo que não tenha ainda o 
corpo mental. O sopro desenha a forma no plano mental. 
Tendo-a delineado nesse plano, a energia retira-se quase 
totalmente, descendo para o astral e, num gotejar de di-
versos tons, projeta ali a estrutura emocional do corpo, 
mesmo nos casos das formas sem vida ativa nesse plano.  
Novamente a energia se retira em sua maior parte e, des-
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cendo ao nível etérico-físico, concentra-se na formação 
dos grãos que, reunidos, irão compor a estrutura corpórea 
nesse nível.

Essa sequência é necessária, ainda que a consciência 
que habitará aquela forma não vá agir em todos os pla-
nos. Podemos citar as rochas como exemplo, pois embora 
nesse atual estágio evolutivo praticamente concentrem 
toda a sua vida ativa no nível físico-etérico, a sua forma 
tem uma estrutura astral e mental que funciona como se-
mentes para desenvolvimentos futuros.

A dinâmica da revelação da Divindade na energia de 
Lis é um trabalho da aproximação da energia viva, que 
renasce a cada instante, permanentemente renovada e re-
vitalizada pelo próprio movimento, mergulho e emersão 
da Vida no centro de sua origem.

Lis faz brotar o amor e a entrega à Verdade única nos 
que erguem suas cabeças ao Universo e ouvem o chamado 
ao encontro interior — amor e entrega que são parte da 
sua própria essência. Sua Hierarquia é um potente esteio 
que, com os sons das esferas sutis, traspassa a vida den-
sificada e permite à humanidade recobrar a semelhança 
divina por meio da entrega a um amor puro, sem limites. 
No exemplo de Maria, ao viver esse Amor, temos um cla-
ro espelhar da energia de Lis.

Como a trama que constrói o manto da Sagrada Ener-
gia Criativa, a irradiação de Lis envolve o planeta com a 
sua imensa Sabedoria, puro Amor e Paz.
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O serviço do eremita

No decorrer do processo de aproximação à energia do 

Centro de Lis, pude ir percebendo que cada indivíduo tem 

a sua específica parcela de colaboração com o Plano Evo-

lutivo. Ainda que em sua grande maioria eles não a cum-

pram, o Plano vai se realizando da forma que lhe é possível, 

procurando superar as limitações que lhe são impostas.

Existem tarefas próprias da energia desse Centro que 

são fundamentais para essa realização, sendo, portanto, 

especialmente estimuladas pela Hierarquia sempre que 

surge uma conjuntura favorável, capaz de comportá-las. 

Essas tarefas dizem respeito aos caminhos que levam ao 

contato direto com o espírito, entre os quais estão o mís-

tico e o eremítico, bem como o da oração, como meio de 

divinizar a matéria.

A passagem pelos chamados túneis da escuridão, ou 

pelo Vazio, é um estágio necessário para o despertar de 
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um contato verdadeiro, permanente, e que abarque uma 

realidade mais profunda — seja do próprio núcleo do ser, 

seja de um Centro intraterreno ou da vida extraterrestre. 

Quando a consciência segue pelas escuras trilhas do Va-

zio, sem as referências e fronteiras que normalmente a 

vinculam à vida formal, ela pode ampliar-se ao Infinito.

Durante o período em que as experiências ditas místi-

cas manifestam um caráter individual, elas ainda não são 

realmente místicas. O verdadeiro caminho místico apenas 

tem início quando a consciência pode ir além dos limites 

pessoais. O misticismo corresponde à dissolução da vida 

humana na vida total; é o fruto da união que funde o tran-

sitório ao intemporal, o fragmento à Unidade.

Tudo o que um místico tem a fazer é entregar-se e dei-

xar que a Verdade se faça.  Ele sabe que, por maior que 

seja a obra de suas mãos, ela não lhe pertence.  Quanto 

mais o espírito se engrandece pelo que flui através dos 

seus canais, mais ele experimenta uma profunda humil-

dade. Já lhe foi dado saber que, onde as raízes da vaidade 

se alastram, não há lugar para o desenvolvimento da pu-

reza interior.

Enquanto a vida na Terra afunila-se, sufocando os ho-

mens nas suas densas carapaças, a totalidade interior ab-

sorve os que conseguem se despojar do estado humano. 

Que outro vínculo une os habitantes do universo entre si 

senão a Verdade Única?
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Entretanto, é mais fácil um indivíduo permanecer so-
litário do que estar verdadeiramente diante do vazio inte-
rior. A falta de contatos externos pouco tem a ver com a 
essência de uma vida de total isolamento. Uma reclusão 
carregada de compromissos acontece quando o indivíduo 
que se põe nessas condições ainda não amadureceu o sufi-
ciente para reconhecer que a verdadeira solidão é interior, 
é uma recusa da consciência suprema a estar vinculada a 
qualquer outro ponto que não seja a Fonte da Vida.

O relacionamento em planos mais sutis da matéria, 
mesmo sem o contato externo, cria vínculos fortíssimos, 
alimenta ilusões e apetites pessoais. O verdadeiro Servidor 
do Silêncio deve, portanto, se abster de relacionamentos 
também nesses planos.

Lis-Fátima inspira a vida eremítica, de silêncio e de 
reclusão, entre outras formas igualmente santificadas. In-
cute no homem a busca pelo estado de liberdade que lhe 
possibilitará contatar a Realidade e a ela servir.

O eremita não luta nem sofre por deixar algo; ele sofre 
quando se deixa prender.  Ainda que o silêncio e o re-
colhimento sejam das rotas mais diretas para o encontro 
com o Propósito da Vida, o real caminho do eremita é não 
ter caminho; seu destino e sua meta é o Vazio.

Na solidão, ele reconhece a Única Presença; na ausên-
cia de tudo, recebe o milagre da Plenitude. Abraçando o 
incognoscível, a Sabedoria desvela-lhe seus segredos; na 
quietude, unifica-se com todos os homens. Vendo-se afas-
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tado de todas as estruturas, sua própria vida torna-se mais 
simples. Dissolvem-se em seu consciente as complicadas 
tramas que a vida material criou no decorrer de milênios. 
Sendo constantemente conduzido ao despojamento e à 
singeleza, torna-se como uma inocente criança que aca-
ba de chegar ao mundo. Sua beatitude está na ausência 
de complicações, no contato com a verdade essencial da 
vida. Um segundo do seu silêncio tem mais força do que a 
multidão de palavras que toda a humanidade pronuncia, 
pois é um silêncio que engloba em si o som de uma exis-
tência devotada ao encontro com a Realidade Única.

Seu trabalho de reclusão, cuja ação é invisível, dá fru-
tos que são compartilhados por todos. O eremita assume 
a entrega como companheira, e sua única estabilidade é 
saber que o silêncio e a solidão são tudo que possui.

Na simplicidade que brota no coração dos que che-
gam a viver a essência de uma vida assim recolhida, não 
há lugar para vanglória, tampouco para sentir-se superior 
aos seus irmãos. Do mergulho na essencialidade, da co-
munhão com a vida interior, o eremita somente sabe que 
este é o destino que lhe cabe. Ele não busca essa vida 
para mostrar-se aos olhos do mundo, mas segue-a como o 
suave deslizar de uma folha que cai da árvore, sem ruído, 
sem justificativas, sem questionamentos, imperceptivel-
mente.

Sua identificação com o chamado ao Silêncio não pro-
vém da necessidade de se provar autossuficiente; brota 
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da total consciência de sua condição humana; brota da 
clareza de que esse chamado o leva a morrer para o mun-
do, reconhecendo-se como parte de outros Reinos, supra-
humanos.

Seu despojamento se estende à vida interior, e assim 
como os seus pés acolheram com gratidão o deserto ex-
terno, ele vive em paz a aridez dos dias de escuridão inter-
na. Sabe que a seara que lhe cabe não é uma colheita fácil, 
e nem assim o deseja. Sabe que, nessa tarefa, a dúvida e a 
incerteza serão pedras que estarão constantemente atadas 
a seus pés; porém, ele aderiu à aridez e à secura de um 
deserto interior. Sua alegria é encontrada na simplicida-
de; basta que um raio de sol toque sua fronte e aí está o 
sentido da vida. Ele assume o silêncio como resposta às 
perguntas — reafirma em si mesmo o trilhar de uma vida 
sem respostas, uma vida de fé e inteira entrega ao Desco-
nhecido.

Um eremita não é um ser que se evade do mundo 
— ele chega à solidão do mesmo modo que o isolamen-
to vem a ele: naturalmente. Uma vida de reclusão pode 
ser o caminho para a realização interior, se o indivíduo 
a assume sem ilusões; ela pode se tornar, contudo, um 
trampolim para o desequilíbrio, se ele leva para dentro 
desse silêncio todo um mundo construído com base em 
suas fantasias.

Para assumir um estado eremítico, portanto, a cons-
ciência deve estar espiritualmente madura. Ela pouco irá 
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dispor de estruturas externas que a amparem e que lhe 

sirvam de adaptadores da energia que flui dos planos in-

ternos. Deverá ter bases sólidas para suportar a transbor-

dante fluidez que, em torrentes, descerá dos Reinos In-

teriores, não tanto como elevado deleite, mas como um 

potencial que, por meio do serviço de redenção da vida 

humana, deverá chegar à órbita psíquica do planeta.

Se existe um evoluir do estado de solidão, ele se ex-

pressa na dissolvência de estruturas; é o desenvolvimento 

de um processo que leva o indivíduo a reencontrar o esta-

do primordial do ser.

O eremita não julga os destinos, mas aceita arrancar de 

si os empecilhos a um estágio superior. Nele não há lugar 

para a irreverência humana; em seu silêncio liberta-se dos 

erros pessoais e, sem enfrentar as forças do conflito, opta 

por viver a mais pura e reta expressão da Lei. Tampouco 

põe barreiras à vida comunitária, pois, tendo desperta-

do para a consciência da verdade, conscientiza-se de que 

somente no Amor os homens poderão encontrar a chave 

para saírem do escuro poço no qual estão imersos.

Na quietude interna, o verdadeiro eremita descobre 

que sua posição é estar descomprometido com o huma-

no; é sentir-se internamente livre para manifestar aquilo 

que seus níveis mais profundos lhe indicam, sem temer 

as reações externas, próprias ou alheias, e sem render-se 

ao comodismo pessoal; é ser capaz de dar passos que o 
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levarão a estar perdido como homem, mas salvo perante a 
vida do Espírito.

Um ser assim é um ser liberto, sem pouso nem mo-
rada. Reencontrou sua Casa nas profundezas da cons-
ciência e fielmente devotou sua vida a esse reencontro. 
A paz somente poderá implantar-se nesta Terra quando, 
sem subterfúgios, os homens estiverem diante da própria 
realidade interna, em reconhecimento à Grandeza do que 
lhes é ofertado viver.

A Vida Suprema estimula múltiplas expressões da 
energia e, em sua pureza, ela sempre levará  a Criação 
a aproximar-se do seu destino. Compreendia isso ainda 
mais profundamente quando a energia de Lis permeava-
me e fazia-me ver um facho de luz que, se distribuía em 
inúmeros outros raios, em todas as direções. Embora a 
energia variasse em cada um daqueles raios e o trajeto 
percorrido por eles fosse completamente diferente, a Luz 
era sempre a mesma.
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Advertências

A todos é concedida a possibilidade da percepção da 

Presença Interior; mas, àqueles que despertam e que têm 

acesso a estímulos superiores, é dada a responsabilida-

de de serem uma Luz nas trilhas terrestres; de, como um 

pequeno Sol, trazerem clareza às escuras noites da vida 

material.

Para chegar à Realidade, o ser tem de abraçar de cor-

po e alma o Caminho do Desconhecido; tem de avançar 

na fé, sem nada conhecer do passo que o futuro lhe está  

reservando. Se ele vive a Lei, essa atitude não reflete im-

prudência ou imaturidade mas, ao contrário, revela a 

eternidade expressando-se no mundo das formas. Esse 

ensinamento, vivido pelos verdadeiros instrutores espiri-

tuais, está por trás de todas as profecias.

Uma profecia verdadeira não é transmitida ao homem 

para que ele se preocupe com o futuro, aumentando-lhe 
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o temor da destruição. Pretende, isso sim, que ele realize 

uma transformação efetiva em seu ser e em sua consciên-

cia, abrindo-se a uma transmutação de suas energias e de 

seus padrões vibratórios, o que permitirá que a profecia 

não mais necessite concretizar-se como foi anunciada.

Algo profetizado corresponde a um potencial de ener-

gia no plano em que foi captado, podendo ou não se ma-

terializar. A sua descida de nível em nível de consciência, 

até chegar ao plano físico, dependerá das conjunturas que 

se formarem nesses mesmos planos durante o seu trajeto 

rumo à concretização. Quando uma possibilidade revela-

da ao homem profeticamente é reconhecida, as transfor-

mações podem ir ao encontro da manifestação divina, e 

não da luta de forças existentes hoje na Terra.

Essas reflexões chegavam-me à mente e eu permane-

cia em silêncio. Tive, então, a atenção chamada para os 

conflitos do mundo. Via certas regiões do planeta como 

se fossem uma espécie de bomba-relógio, especialmente 

o nordeste da África e o sudoeste da Ásia. Seria só uma 

questão de tempo para explodirem...

A quem deveis a vossa vida: à Consciência Suprema 

ou ao mundo? Vossa atenção deve estar no que falta a 

esta Terra carente. Não é vos mesclando com as correntes 

de forças que circulam na matéria que podereis ser um 

mastro onde uma Luz mais alta possa iluminar.
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A todos os homens cabe a oração. Não um rosário de 
preces e lamúrias, mas o estado de comunhão com a ver-
dade interior, que está acima de nacionalidades, classes 
sociais, raças ou povos e que une a todos como irmãos, 
pois a todos vê igualmente. Apenas quando esse estado 
puder se implantar completamente em vós, sereis um ser-
vidor da vida e, como ela jamais se esquece de qualquer 
ser vivente, podereis prestar vosso serviço ao mundo.

Não vos iludais, todavia, esperando que esse estado 
seja uma realidade mundial. Sabeis que não é mais pos-
sível que a transformação planetária aconteça por meio 
da boa vontade humana. As forças destrutivas penetra-
ram demais na carne dos homens para que eles possam 
estar livres delas por meio de um rápido movimento da 
vontade.

A situação da Terra chegou a tal ponto que, nas atuais 
condições imaturas da humanidade, não é mais possível 
retroceder desse estado. À Terra resta a misericórdia da 
Suprema Natureza, a ação de poderosas forças naturais 
conduzidas por uma Regência Maior.

E a vós cabe a entrega, a comunhão com O que há  
de vir, para que antes que Ele chegue possais ser seus 
anunciadores.

Via que o próprio fato de ainda nos referirmos à hu-
manidade como algo estanque em compartimentos, como 
homens de superfície, intraterrenos ou extraterrestres, 
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denota o nosso grau de despreparo para lidar com essas 
realidades.

Embora no passado já  tenhamos sido alertados para 
a necessidade de ocorrer essa unificação, certamente não 
estávamos prontos para vivê-la, pois os homens, de uma 
maneira geral, continuaram agindo com separatividade. 
Mas agora, às portas da transição global, com toda a su-
perfície ultrapassando o limite entre o estado crítico e o 
caótico, podemos nos abrir a realidades mais amplas sem 
necessitarmos de tantos artifícios e rodeios.

A vida cósmica nos chama ao despertar em todos os 
planos. A Irmandade do cosmos está  presente e atuante; 
por que então cobrarmos desses seres de infinita miseri-
córdia o sacrifício de levar-nos nos braços por mais tem-
po, como pequenas e frágeis criaturas? Não terá chegado 
a hora de nós nos assumirmos?

Certamente que sim. Podemos liberar o que em nosso 
interior clama por libertação; a vida, que ao cosmos per-
tence, pede o retorno à sua Morada. E devemos também 
liberar essas grandes Consciências para tarefas mais im-
portantes que a de acompanhar os passos daqueles que 
há muito deveriam estar caminhando com os próprios 
pés. Quer seja prosseguindo em uma vida de pureza e 
adesão à Lei sobre a Terra, quer seja vivendo em mundos 
imateriais, a coligação com os centros internos e com suas 
energias pode se dar em um nível de maturidade que não 
demande fenômenos ou aparições.
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Todo e qualquer contato que venha a acontecer, mes-
mo exteriorizado, será  para maior glória do único Senhor, 
o Criador máximo de todas as coisas, e não para satisfazer 
pequenas demandas de uma humanidade carente. É assu-
mindo a tarefa que nos está  colocada que podemos me-
lhor colaborar com as elevadas Consciências na realização 
do Plano Evolutivo. De nada adianta (e tantas vezes nos 
disseram isto!) colocarmos flores em um altar de pedra, 
se não estivermos cumprindo a nossa verdadeira tarefa. E 
se a estivermos cumprindo, certamente não teremos tem-
po nem energia para exterioridades emocionais, que nada 
valem para a transformação da vida sobre o planeta, mas, 
ao contrário, confirmam a identificação com a forma.

Uma vida santificada, uma vida de pureza, que se apro-
xima dos arquétipos destinados à Terra, como nos é mos-
trada no contato com Lis, não é uma vida de dependências 
e ilusões. A verdadeira santidade dispensa reconhecimen-
tos e louvores; ela simplesmente acontece, sem alarde, in-
dependentemente de nossas opiniões e julgamentos.

A energia dos Santos e a energia da Virgem devem ser 
reconhecidas em nosso próprio interior e não apenas nas 
imagens de barro ou nas projeções feitas pelas naves.  Até 
quando buscaremos milagres fora de nós, ao invés de per-
mitir que eles se realizem em nosso ser?

Quando as multidões se reúnem em torno desses fa-
tos, processa-se um grande trabalho de transformação 
inconsciente nos que dele participam. Porém, muito da 
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energia ali canalizada é despendida na transmutação de 

atitudes, emoções e pensamentos supérfluos, que disper-

sam tão preciosa energia de cura e iluminação. Tal desper-

dício poderia ser eliminado, se outra fosse a postura da 

humanidade de superfície.

Aquela que deu nascimento ao Cristo Jesus é a mesma 

que dentro de vós dar à luz o novo ser. Aquilo que há sé-

culos aconteceu em um Ser, deverá, no novo ciclo, acon-

tecer com a humanidade.

Tendes nessa energia o berço da Criação. Sede, tam-

bém vós, um dos polos de sua expressão.

Era intensa a energia presente no contato com essa 

mensagem, e não é possível expressá-la em palavras. Es-

tas indicam-nos o caminho à Fonte, mas a sede só pode 

ser saciada pela água que, viva, brota do interior do ser.

5 5 5  

As religiões estabelecidas não conseguiram cumprir 

sua verdadeira função, que seria a de coligar o homem à 

sua Origem. As organizações religiosas (que se apresentam 

como proprietárias desses fatos espirituais) perderam-se 

em um jogo de interesses duvidosos, na manipulação das 

informações, em posicionamentos e alianças político-par-

tidários, e em projetos financeiros, deixando de lado a Lei 

Cósmica.



13�

Se voltássemos ao exemplo vivo dos Grandes Seres que 
pisaram o solo desta Terra, saberíamos o que é a vivência 
dessa Lei. Entretanto, esse mesmo exemplo é distorcido 
e, por meio dessa distorção, uma minoria procura manter 
seus seguidores em estado de ignorância. A Irmandade 
Interna, porém, perscruta os corações dos homens, e re-
conhece a Verdade onde quer que ela esteja.

Mantende-vos abertos ao germinar das sementes do 
Bem. Transformai os frutos dessa árvore no alimento que 
doais aos vossos irmãos. Mas alertamo-vos: não tomeis 
desses frutos para o vosso uso, pois o estaríeis usurpando 
daqueles que vos seguem. Vosso alimento está reservado 
e vos será  entregue quando estiverdes com vossas mãos 
vazias do desejo próprio e da busca de recompensas.

Tendes ao vosso dispor tudo aquilo de que necessitais 
para o cumprimento da vossa tarefa. E isso podereis re-
conhecer, se vossos preconceitos e ideias forem atirados 
ao fogo.

5 5 5  

Vi, internamente, muitos soldados marchando em um 
local que sabia ser a Europa.  O quadro, porém, não es-
tava situado no tempo. Via que muito sofrimento adviria. 
Em seguida, aquele exército marchava sobre todo o conti-
nente, desfazendo-o em pedaços sob seus pés.
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Tempos decisivos

Perguntais que grande movimento de energia é esse? 
Não precisais dessa indagação em vosso consciente, pois 
hoje, a cada instante, tudo pode acontecer.  Não percais 
um só segundo perguntando-vos sobre essas coisas. Orai, 
orai como se toda a esfera celeste estivesse precipitan-
do-se sobre vós, pois, em realidade, é essa a permanente 
condição deste planeta.

A energia de Fátima trazia-me a impressão de uma 
colisão nos ares, como se o céu estivesse caindo sobre a 
Terra, esmagando-a. Mas, ao mesmo tempo, mostrava-me 
um quadro simbólico, no qual se via uma mão que toca-
va o solo; claramente acentuava-se, nessa visão, o fato de 
que enquanto a palma estava voltada para a terra, o dorso 
da mão encontrava-se voltado para o céu. Essa ponte en-
tre a vida material e a vida cósmica é um equilíbrio entre 
os mundos, uma possibilidade de restaurar algo que se 
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perdeu no tempo, através das escolhas feitas pela huma-
nidade terrestre.

Segundo o ensinamento emanado de Lis-Fátima para 
esta etapa planetária, a base fundamental da unificação 
das raças no cosmos é apenas uma: realizar a divindade 
essencial em cada ser. Nada está afastado desse destino, e 
nenhum ser é separado dele. Por mais distante que uma 
consciência esteja da compreensão dessa única necessi-
dade, mais cedo ou mais tarde ela chegará a essa união.

Assim, a energia superior trabalha os homens, levando-
os a ingressar em seu estado divino, não como um conhe-
cimento intelectual, mas como vivência interior absorvida 
por todas as suas células já despertadas para a Luz.

Nenhum conhecimento tem valor, se não traz trans-
formações. Se o conhecimento, aliado à experiência, não 
é capaz de transfigurar a matéria, levando-a a expressar 
em si a Face do Supremo, ele não é autêntico. No entanto, 
é necessário maturidade interior para suportar a desestru-
turação das formas, sem o que um real ingresso em tarefas 
internas não é possível. Além disso, enquanto uma firme 
construção nos estratos mais densos do indivíduo ainda 
não foi realizada, a busca por integrar-se a essas tarefas é 
infrutífera.

A habilidade adquirida com a construção dessas bases 
permite que a consciência não se perca quando os fortes 
ventos do processo interno puserem abaixo toda a ilusão 
que a aparência das formas lhe concedia. Somente tendo 
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passado por essa aprendizagem, o ser terá capacidade de 

se manter unificado, em equilíbrio, entre os polos extre-

mos da Verdade e da ilusão, canalizando assim uma ener-

gia superior, que plasma na substância material a imagem 

do verdadeiro estado da Vida.

 5 5 5 

Percebi algo explodir nos níveis internos, como se 

uma das camadas da Terra houvesse cindido. Isso signi-

ficava para mim a aproximação de um processo purifica-

dor ainda mais agudo no planeta. Sabendo que o colapso 

global é inevitável, via que uma grande equipe procurava 

minimizar, de todos os meios possíveis, as consequências 

desse holocausto. Emergia em meu consciente a coligação 

com a Hierarquia Ashtar1. Eu estava em silêncio enquanto 

era-me mostrado, em flashes rápidos e com grande preci-

são, como se fossem slides, fragmentos de um processo 

que está em acelerado desenvolvimento na Terra:

— Via um confronto aberto nos níveis sutis da ma-

téria, grandes movimentos de potentes forças, e muita 

destruição por toda parte. No fundo do quadro, havia um 

portal imenso, guardado por uma figura de força sobre-

1.  Vide livro sinais de conTaTo, de Trigueirinho, Ed. Pensamento, São Paulo, 
1989.
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natural, que representava a polaridade feminina do pla-

neta, já atuante.

— Via também, em um quadro simbólico, uma draga 

retirando a parte mais grosseira do que havia de impuro 

nos planos superiores do mental coletivo.

E como pano de fundo desses quadros, chegava-me, 

como uma mensagem, a seguinte impressão: 

Sem ruptura não há renascimento.

Por alguns instantes dormi um sono leve, que me pro-

porcionou considerável descanso. Ao despertar, percebia 

uma rede sutil sendo tecida em torno da Terra com uma 

infinidade de fios magnéticos. Permaneci quieto e então 

vi uma nave de intensa luminosidade pairando sobre o 

planeta. Dela saíam tubos de luz que desciam até a super-

fície terrestre e depois se recolhiam rapidamente.

Era um quadro de indescritível beleza, pois vários des-

ses tubos luminosos saíam da nave a um só tempo. Tive, 

então, minha consciência atraída para mais próximo deles 

e pude ver que recolhiam seres — que não me pareciam 

encarnados, pois seus corpos eram como tênues mem-

branas. Diante da energia da nave, os seres que estavam 

sendo recolhidos pareciam indigentes.

Pouco mais tarde, do meu Ser interior chegava-me a 

pergunta: Estais pronto para partir? Respondi que sim.
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5 5 5  

Vivemos tempos decisivos, nos quais cada indivíduo 
está confirmando internamente o seu destino. Sabemos 
que a cada um está reservada a sua Morada, e sobre isso 
veio-me claramente a seguinte mensagem:

Como pode uma árvore nascer em outro lugar que 
não seja aquele onde a semente está plantada?

Como pode um peixe viver fora da água? Como po-
dem os homens respirar sem o ar?

Se uma flor das altas montanhas for levada às areias 
da praia, certamente morrerá. Ao cacto foi dado o sol 
do deserto; ao lótus, a água dos pântanos. A Sabedoria 
entrega o céu aos pássaros e a terra aos lagartos, o perfu-
me às flores e o sabor aos frutos. Para cada coisa, o seu 
lugar; e mesmo sendo todos uma mesma Vida, nada se 
mistura.

Mesmo que o homem da superfície da Terra despertas-
se para a sua verdadeira situação externa atual, já seria de-
masiado tarde para redimi-la. Em sua vida, condicionada 
por padrões degradantes, ele perdeu o sentido do valor de 
uma decisão totalmente assumida segundo linhas evolu-
tivas.

Quando um ser, em seus momentos facultativos, de-
cide obedecer à Vontade Suprema que habita em seu in-
terior, mesmo que ele não veja claro, e conscientemente 
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nada saiba do que deve fazer, será conduzido na direção 
correta. Isto é uma Lei.

Na maioria das vezes o aspirante é mais facilmente le-
vado pelo caminho correto quando desconhece o que está 
pela frente. Em geral, observa-se que a elevada carga de 
material retrógrado que ele carrega em seus corpos colo-
ca grandes obstáculos quando os passos serem dados são 
revelados desde o princípio.

Mas de qualquer forma a decisão é fundamental. Sem 
esta ferramenta, própria daqueles que têm em si desen-
volvida a energia da Vontade-Poder, os impulsos superio-
res não encontram no ser um canal de manifestação que 
resista aos ataques das forças involutivas.

A intenção é apenas o início do caminhar. Somente 
quando ela está madura pode se transformar em decisão, 
e isso acontece com a vivência do desapego. O desapego é 
o calor do Sol que amadurece o fruto da intenção, tornan-
do-o robustecido para, sob a forma de decisão, despren-
der-se da árvore e prosseguir manifestando a vida, pois é a 
decisão que traz em si as sementes da etapa seguinte.

Apenas quando estiverdes desapegados de vós mes-
mos, de vosso ilusório e venerado “eu”, podereis referir-
vos a ele à vontade, assim como falais de um objeto qual-
quer — destacados, sem afetação e com simplicidade.

Sem nada ver, sem nada saber e sem nada ter que con-
firme a Existência, podereis, em verdade, vir a ser algo 
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do que deveríeis haver sido no Princípio.  Abraçai a es-
curidão como prenúncio da Luz. Que haveis de pedir se 
não podeis saber que espada cortará  os céus das escuras 
noites, trazendo-lhes o raiar do novo dia?

A vida humana, da qual tantos se vangloriam e a que 
tantos se apegam, é um pesado tributo que os homens 
estão pagando por suas escolhas. O cárcere de uma exis-
tência identificada com as formas é a dura sentença que a 
própria humanidade ditou para si.

Aqueles que já foram tocados pela vida interna sabem 
que não há poço mais seco do que a vida restrita aos limi-
tes materiais; e até mesmo os que se recusam a ver a ne-
cessidade de uma coligação superior não têm como negar 
que um corpo sem espírito é um objeto morto, inerte. 
Então, onde mora a Verdade?

Um indivíduo que se conscientiza da vida interior re-
conhece a dádiva que está em suas mãos; e quanto mais 
se torna um instrumento desse sublime poder criativo, 
menos se deixa conduzir segundo parâmetros humanos e 
mais se aproxima da Obediência ao impulso interior.

O emotivo usa o último gole d’água para regar a planta 
que está secando. O sábio utiliza-o com parcimônia, até 
encontrar a fonte que pode saciar a ambos.
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Não existem dois porquês, para nada há dois motivos. 

Toda a existência converge para um só ponto, e nenhum 

homem, nenhuma partícula vivente está fora da atração e 

do destino de aí fundir-se. Seja por uma vida de entrega, 

seja por uma revelação, aproximar-se da Fonte da Vida é 

algo inexorável e que, de uma forma ou de outra, por um 

caminho ou por outro, acontecerá um dia com todos os 

seres. São, pois, indispensáveis o respeito e a compaixão 

vividos como uma profunda compreensão da realidade 

interior, para que o conhecimento dessa Fonte possa ser 

dado a quem o busque.

Interiormente, a vida universal e cósmica é comu-

nhão. O conseguimento desse estado interior, no silêncio 

e na abertura para ser o que em essência já se é, dissolve 

a identificação com a forma, limitada pelas fronteiras do 

ego, e amplia a consciência, numa percepção do real sen-
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tido de se estar no universo. O indivíduo descobre que 
toda vida é uma só Vida, que todos os corpos são partes 
de um só corpo. Tendo abdicado de tudo, ele vê que nada 
lhe pertence e, ao mesmo tempo, que a plenitude dessa 
Vida não seria completa se ele não se doasse a ela sem 
reservas.

A energia de Lis-Fátima traz a sublimidade da vida, 
elevando a consciência material além dos parâmetros 
mentais, pois sua tarefa não é estimular o conhecimento 
de realidades espirituais e divinas: o trabalho de Lis é pro-
mover a interpenetração desses universos. Apresenta-se 
à humanidade como mãos que juntam aquilo que esteve 
separado. Reúne possibilidade e Realidade.

As rotas que levam a Lis são de alegria interior. Para 
se aproximar da vibração desse Centro, um dos requisitos 
é estar desapegado da trajetória já percorrida. No interior 
de suas fontes, a consciência é lavada das culpas e mereci-
mentos. Seja um passado positivo, seja negativo, ele terá 
igual valor, pois a energia de Lis é de renascimento na 
condição de vida primordial, no reencontro com a eter-
nidade.

Aqueles que podem perceber a presença dessa energia 
sabem que a busca por recompensa ou a expectativa por 
reconhecimento estão totalmente fora da sua vibração.  
Lis é uma fonte nascente que libera por completo cada 
borbulhar de energia-vida que sai dos seus mais profun-
dos veios. Para conhecê-la, deve-se ter a mesma atitude 
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interna de espontâneo desapego que a simplicidade de 
sua natureza irradia.

Para chegardes a vos aproximar das fontes de Lis, de-
veis ter a disposição de vos entregardes como oferenda à 
Ressurreição da Vida.

Sabeis que a energia que move os soldados em um 
exército não decorre da luta de cada um por uma causa 
própria, mas da luta por um objetivo comum.  Assim 
também a busca por uma meta pessoal limita o fluir da 
energia superior, ao passo que o que Lis emana vos leva 
à energia da construção do Corpo-humanidade. A comu-
nhão com a realidade interna, Una, que cada célula desse 
corpo pode experienciar, eleva todos à justa posição den-
tro de um conjunto que deve funcionar em harmonia, em 
perfeito ajuste e equilíbrio com as leis cósmicas.

Sois parte de um grande grupo que deve penetrar nos 
mistérios interiores e de lá retornar carregado de suas 
dádivas para redistribuí-las em silenciosa irradiação à 
vida de superfície. Vossa consciência, munida do amadu-
recimento trazido pela vivência das Leis, é‚ a fonte mo-
tora que vos elevará aos berços desses mistérios. Então 
encontrareis o elo perdido da vossa história, o elo que 
novamente vos encadeará à Corrente da Vida Cósmica.

Quando a consciência humana se reconhece em sua 
própria condição e se rende na certeza de que por si mes-
ma nada pode fazer, chega-lhe a Misericórdia divina, ele-
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vando-a, não para fazê-la superior aos seus semelhantes, 
mas para que ela seja misericordiosa.  

Essa infinita Misericórdia deixa-a então beber da 
fonte da Sabedoria para que, tornando-se sábia, possa 
aproximar seus irmãos do caminho da Vida; e preenche-
a com a bondade espiritual, para que saiba que nada lhe 
pertence e que tudo que da Graça recebe deve ser doado.  



Apêndice 
 

Os Reinos Dévico e elemental
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Segundo Fátima 
 

incursões aos Reinos

Nesta época, o trabalho dos devas é fundamental. O 

centro intraterreno de Fátima, tendo esses seres como es-

trutura básica de sua Hierarquia, transmite-nos informa-

ções atualizadas sobre eles, bem como sobre os elemen-

tais, entes e forças que participam da manifestação dos 

planos de consciência.

Quando um ramo da Hierarquia apresenta à huma-
nidade de superfície um ensinamento, como está  acon-

tecendo agora por meio do centro de Fátima, uma faceta 

dele sempre ressaltará mais que outras, devido à necessi-

dade imediata do momento cíclico planetário e dos indi-

víduos que irão contatá-lo. Essa necessidade determina 

que certos aspectos sejam aprofundados, em detrimento 

de outras nuanças do mesmo fato que não são igualmente 
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essenciais naquele dado momento. Devido à atual con-
formação do cérebro físico humano, condicionado pelo 
código genético hereditário e material, o DNA, não é pos-
sível apresentar mais que indicações sobre o trabalho dos 
devas e elementais.

Para que o estudante possa galgar degraus mais avan-
çados da escalada rumo à Realidade, ele não deve fixar-se 
em nenhuma informação, por mais correta e elevada que 
lhe pareça. A Verdade amplia-se e se apresenta sob novas 
vestes a cada expansão da consciência do ser; abre-lhe ou-
tras portas, mais sutis, no caminho do Desconhecido.

5 5 5

O que os cristãos conhecem como Hierarquia Angéli-
ca, composta de anjos, arcanjos e outros seres, correspon-
de ao ramo da Hierarquia Dévica que mais diretamente 
lida com o reino humano. O esplendor dessa Hierarquia 
se revelará aos homens quando a Lei de purificação, cum-
prida pelo Espírito destruidor, libertador e transformador 
atuar integralmente na superfície do planeta. A atuação 
direta dessa Lei está bem mais próxima do que a ciência 
terrestre oficialmente anuncia e quando vier ao planeta 
com sua potência total, o reino dévico e as forças elemen-
tais darão suporte à sua manifestação.

Numa primeira fase, os seres elementais silfídicos e 
salamândricos, por meio dos ventos e do fogo interior 
dos elementos, irão colaborar não apenas na destruição 
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das formas e na purificação dos níveis psíquicos da Terra, 
mas também no surgimento das novas vestes planetárias. 
Nesse período, a energia de todos os planos manifestados 
passará  por transformações profundas, colocando-os em 
um novo estado, mais elevado que o atual. Aos devas, res-
plandecentes à visão etérica, caberá atuar intensamente 
durante a fase de reconstrução do planeta, participando 
dessa obra que contará, também, com a presença de seres 
extraterrestres.

5 5 5  

É necessário esclarecer a diferença entre devas e ele-
mentais, pois eles diferem não apenas em natureza e es-
sência, mas também nas funções e tarefas que assumem 
no Universo manifestado.  

Um plano de consciência não pode manifestar-se sem 
a atuação dos seres e forças elementais. Eles são a corpo-
rificação da substância-vida do Universo criado; portanto, 
estão presentes em todos os planos, em diferentes graus, e 
escalonados em distintas classes, sendo regidos por Gran-
des Consciências. Suas energias compõem os diferentes 
elementos (terra, água, fogo, ar e éteres) e sua essência 
define os vários planos de consciência.

A qualidade inerente a um plano atua em todos os ní-
veis abaixo dele, sendo os elementais o seu instrumento-
veículo. Os elementais são a substância que responde ao 
impulso da essência desses planos.
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No nível físico, além dos elementais da terra, existem 

também as forças elementais da água, do fogo, do ar e 

dos éteres, que estão presentes nos corpos e nas mani-

festações da Natureza em diferentes graus: nos corpos 

minerais, vegetais, animais e humanos; nos furacões, nas 

tempestades, nos vulcões. Porém, os elementais não são 

encontrados acima dos planos que lhes corresponde. 

Devemos ter presente que os planos a que nos referi-

mos não são mais do que subplanos do plano físico cós-

mico — todos eles caracterizados por uma vibração física 

cósmica, análoga ao elemento terra — e também que os 

elementos correspondentes aos éteres, ao ar, ao fogo, e 

à água, no plano cósmico, estão refletidos em todos os 

níveis cósmicos inferiores ao seu, encontrando-se, por-

tanto, presentes em todos os setes planos de consciência 

terrestre. Na realidade, desdobram-se nas vibrações do 

mundo tridimensional.

Na verdade, os seres elementais corporificam a força 

de vida que trabalha nos diferentes estratos da manifes-

tação. No cultivo de vegetais, por exemplo, os gnomos 

lidam com a camada de húmus do solo, ao passo que as 

fadas constroem o molde das plantas, em especial o das 

flores.

Entretanto, palavras como fadas, gnomos, silfos, sa-

lamandras, ondinas e outras, até hoje usadas para carac-

terizar os seres elementais, já estão desatualizadas, pois 
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agregou-se-lhes uma intensa carga emotiva humana, que 
em nada auxilia na percepção dessa realidade.

Também no reino dévico existem seres específicos 
para lidar com energias e vibrações determinadas — os 
serafins, por exemplo, trabalham com o reino humano.  
Os devas, vistos na tarefa de transformação da superfície 
terrestre, hoje prioritária, são seres que podem canalizar 
todo o espectro de energias de polaridade positiva, negati-
va ou neutra, e trabalham na dissolução da atual forma do 
planeta e no surgimento da sua nova face, mais sutil.

A elevação da consciência humana substituirá o psi-
quismo que em grande parte tem marcado o contato com 
esses reinos. O relacionamento com devas e elementais, 
ainda misterioso para a maioria da humanidade, exprimi-
rá  novos potenciais do conhecimento espiritual, perden-
do os aspectos folclóricos que lhe foram atribuídos.

5 5 5  

As várias qualidades da energia dévica têm uma ação 
especial sobre os planos de consciência, principalmente 
nos estratos materiais, arejando-os, preenchendo-os com 
o sopro da vida interior.

Esse trabalho é uma consequência natural da presença 
dévica, pura, sem mácula, nas camadas materiais do pla-
neta. Ele não decorre de uma ação direta dos devas — é 
como o aroma das flores, que dá a perceber sua existência 
e eleva a vibração de todo o ambiente.
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A Hierarquia dévica não foi atingida pela desordem ex-
terna que domina a superfície planetária. Para que pudes-
se trabalhar com energias mais grosseiras, foi até neces-
sário que a Fonte Criadora aproximasse dessa Hierarquia 
os seres elementais que, comandados por ela, realizassem 
tarefas ligadas aos planos mais densos.

Os seres elementais corporificam a substância dos 
próprios planos onde eles existem. Portanto, os que hoje 
atuam na Terra estão sujeitos a responder a impulsos 
não evolutivos, devido à presença de forças caóticas na 
substância dos planos tridimensionais. A participação de 
elementais em trabalhos de magia é uma evidência desse 
fato. Mas esses planos, e consequentemente esses seres, 
também passam por um juízo, e no processo de purifica-
ção da Terra serão atualizados na vibração da energia que 
os compõe.

5 5 5

Os devas são seres cuja evolução é regida por leis e es-
truturas isentas do livre-arbítrio e do envolvimento com 
forças involutivas. Não possuem corpos materiais, sendo 
os subníveis etéricos do plano físico os mais concretos em 
que eles se projetam.

Formam um reino e uma Hierarquia, pois, além de 
definirem um conjunto energético específico, dispõem-se 
de acordo com a estrutura ordenada segundo a vibração 
que cada membro manifesta. Existem consciências dévi-
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cas dirigentes das tarefas e também da evolução dos com-
ponentes desse reino nos seus vários escalões.

Os devas são mensageiros, artífices, transformadores, 
construtores e destruidores da manifestação da Vida em 
todos os planos de consciência. O Universo manifesta-
do não existiria como tal se não houvesse o trabalho dos 
devas que atuam em conjunto com a Hierarquia Espe-
lhos1. Esta recebe o arquétipo que determina a forma a 
ser criada, decodifica-o e o transmite para as demais li-
nhagens hierárquicas espirituais; mas sem que o molde 
seja construído pelos devas, nada poderia chegar a existir. 
Sem o trabalho desses seres tampouco haveria evolução 
das formas, pois a eles cabe manifestá-las em todos os 
planos, conforme o padrão vibratório permanentemente 
atualizado pelos Espelhos.

Na verdade, sem o trabalho dévico, nem mesmo o 
arquétipo chegaria aos Espelhos, pois são os devas que 
tecem os fios de comunicação, as faixas vibratórias por 
onde a mensagem é transmitida. Por isso são também co-
nhecidos como mensageiros.

Por serem os construtores de todas as ligações ener-
géticas, são considerados por muitos como consciências 
guardiãs dos homens. Entretanto, é a polarização do in-
divíduo em níveis elevados que o levará  a contatar o tra-

1.  Vide glossário: Espelhos. Vide também hisTória escriTa nos espelhos, do 
mesmo autor, Ed. Pensamento, São Paulo, 1992.
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balho dévico nas suas expressões mais puras, e que lhe 
possibilitará  estar imerso na singeleza, pureza e essência 
de uma vida sem o peso dos desvios que a humanida-
de normalmente carrega. Apenas aproximando-se des-
sas qualidades poderá ele sentir-se protegido, pois estará 
afastado das barreiras à sua evolução, que na etapa atual 
concentram-se nos estratos mais densos.

5 5 5  

Um plano de consciência é a corporificação de uma 
grande entidade que está ligada ao Raio energético2 pre-
dominante naquele ciclo e a um determinado elemento 
que exprime uma qualidade vibratória. A substância do 
plano manifestado, considerado como uma unidade, é a 
essência elemental.

Os elementais podem ter diferentes origens. São cor-
porificações de forças naturais e atuam como obreiros nas 
tarefas que essas forças devem desempenhar no mundo 
das formas.

A distinção entre seres elementais e essência elemental 
de um plano precisa ficar clara, bem como entre forças da 
Natureza e seres elementais. Como vimos, existem forças 
provenientes dos diversos planos que, estimuladas por 
uma consciência com poder criativo, ativam a essência 

2.  Vide a energia dos raios em nossa vida, do mesmo autor, Ed. Pensamento, 
São Paulo, 1987.
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elemental que se corporifica em seres, os quais realizam 

as tarefas de que são incumbidos por essa consciência. 

Essas corporificações são os seres elementais. 

Tais forças tornam-se assim os regentes desses seres, 

da mesma maneira que um rio é o regente das águas que 

conduz. Entretanto, cada gota de água de um rio pode 

ser reconduzida, seja pela interação com outras forças da 

Natureza, seja pela atuação direta do homem ou de outros 

seres.  O mesmo acontece com os seres elementais.

Normalmente, esses seres são “desfeitos” quando uma 

tarefa está concluída, mas podem continuar existindo até 

que, por não estarem mais sendo vivificados pela força 

que os criou, se “dissolvam” na própria matéria de ori-

gem.

Há, entre os seres elementais, uma gama que consti-

tui os elementais artificiais.  São criados consciente ou 

inconscientemente pelo homem ou por outras entidades 

autoconscientes por meio da força do pensamento ou do 

desejo. Podem chegar a manifestar fenômenos até no pla-

no físico-etérico, às vezes interferindo, positiva ou negati-

vamente, no trabalho evolutivo dos seres elementais.

Sob a denominação de elementais artificiais incluem-

se as formas-pensamento e grande parte do material psí-

quico criado pelo homem, encarnado ou não. Todo esse 

material será dissolvido com a atuação da Lei de purifica-

ção e, no próximo ciclo planetário, em contato com a pró-
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pria mônada, o homem poderá então ser um verdadeiro 
cocriador do Plano Evolutivo.

À expressão do reino elemental, base de toda a mani-
festação, chamamos vida elemental. Engloba a atividade 
dos seres elementais, dos elementais artificiais e da pró-
pria essência elemental como um todo.

5 5 5  

Quando um Logos prepara o campo de manifestação 
para o universo a ser por ele exteriorizado, é da vida adi-
mensional que Ele transpõe as partículas (seres adimensio-
nais) para a vida dimensional, originando assim os seres 
elementais, que são as unidades da substância da própria 
matéria. Ressalta-se que é por meio da circulação das par-
tículas Ono-zone, eletricidade que alimenta a vida da ma-
téria, que a substância dos planos permanece integrada. 
Sem essa circulação de Ono-zone, ela voltaria ao estado 
adimensional.

Essas partículas Ono-zone, expressão Vontade do Lo-
gos criador, são transportadas e conduzidas pelos devas.

Portanto, não se pode dizer que os seres elementais 
sejam consciências no sentido em que normalmente se 
emprega essa palavra, pois, como vimos, são corporifi-
cações de forças que respondem ao estímulo da Hierar-
quia espiritual ou dévica.  No entanto, constituem um 
reino, apresentando características e expressões que lhes 
são próprias, e evoluem com o plano no qual se encon-
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tram: ao se elevar a vibração desses planos, eles também 
se elevam.

Como cada nível tem diversos subníveis e dimensões, 
a faixa vibratória na qual os elementais podem se expres-
sar é bem ampla. De um modo geral, eles são caracteri-
zados pela natureza do plano onde existem; porém, sob 
a denominação de elementais da terra há uma gama de 
seres com vibrações distintas, o mesmo sendo válido para 
as demais classes. Torna-se fácil a compreensão dessas 
gradações ao vermos, por exemplo, que a água pode se 
exprimir desde a forma de gelo até a de vapor, ou seja, 
passa dos subníveis mais densos até os mais sutis da sua 
substância física.

5 5 5  

Os elementais mais poderosos estão fora do controle 
do atual homem terrestre. Para que ele reencontre o seu 
elo de ligação com as Leis Suprafísicas e com a Supranatu-
reza, podendo até mesmo vir a controlar certas manifesta-
ções da vida natural, como as chuvas, os ventos, os fogos 
da terra e outras, é imprescindível que o contato monádi-
co esteja estabelecido e firmado, e que a purificação pla-
netária e humana já tenha acontecido em maior grau.

Hoje, se um indivíduo deseja conhecer a verdade em 
planos superiores e para isso tenta usar meios externos, 
sejam forças ou técnicas materiais, ele não consegue 
atravessar os mais densos níveis psíquicos, entregando-
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se, muitas vezes, a práticas escusas, comprometidas com 
forças involutivas. Aqueles que lidam com os elementais 
por intermédio da magia estão distantes do puro sentido 
da Criação e das chaves que se mantêm preservadas por 
seres coligados aos Espelhos do Cosmos3.

De maneira geral, o homem não chegou a dominar em 
seus próprios corpos as forças elementais que trabalham a 
sua matéria. A vida externa desta civilização retrata o grau 
de contato do homem com essas forças: explosões do fogo 
instintivo, maremotos do plano emocional coletivo e ven-
davais do mental arrebatam inconscientemente milhões 
de indivíduos, levando-os a guerras, assassinatos e tantas 
monstruosidades consideradas normais para a maioria.

Enquanto a atuação das forças naturais em nível pla-
netário é controlada e regida por uma Inteligência de 
grau superior, nos corpos do homem cabe ao Ser Interno 
a organização das forças que neles circulam e que são ir-
radiadas para o ambiente. A consciência do corpo, como 
é chamado o centro coordenador de cada um dos cor-
pos tridimensionais4, não está  ainda apta a tomar esse 
trabalho totalmente sob seu controle, liberando assim o 
Ser Interno para outras atividades mais sutis. Para que 
a consciência do corpo assuma completa regência nesse 
campo, é preciso que o ego humano-mental se entregue, 

3.  Vide glossário: Espelhos.
4.  Corpos tridimensionais — o físico, o emocional e o mental.
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em cristalina pureza, ao Ser Interno, sem o que não lhe é 
possível manifestar uma vida superior.

5 5 5  

O homem pode ser veículo de expressão de uma cons-
ciência dévica, porém não da mesma maneira como é uti-
lizado por sua mônada. O contato pode se dar no plano 
monádico e daí projetar-se na consciência externa, quan-
do se trata de grandes devas, que lidam com a energia cós-
mica extra-sistêmica; poderá também acontecer em nível 
mental abstrato (morada da alma ou eu superior), no caso 
de devas que trabalham com energia do plano solar.

Os devas coligados ao fogo cósmico, pertencentes ao 
nível monádico ou a níveis mais elevados, podem, com 
a permissão dos núcleos internos do indivíduo contata-
do, projetar-se diretamente no corpo mental e no cérebro 
físico do ser, expressando-se assim por meio de ideias e 
símbolos que serão traduzidos pelos veículos para a sua 
linguagem habitual.

Sendo essencialmente sutis, as consciências dévicas 
não se expressam por meio de formas densificadas. Há 
casos, entretanto, em que seres da Hierarquia dévica pro-
jetam-se revestidos de formas humanas, como em muitas 
das conhecidas visões de anjos e arcanjos. Isso ocorre para 
facilitar ao ser contatado o reconhecimento da energia 
dos devas, sob formas já conhecidas por ele; e também em 
decorrência de algumas linhagens da própria Hierarquia 
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dévica interagirem de modo profundo com a Hierarquia 
espiritual, o que se reflete no uso dessas similitudes.

Em todas as modalidades de contato autêntico ocor-
re sempre uma identificação entre a consciência dévica e 
a humana; dá-se, assim, uma união das energias desses 
dois reinos. É uma verdadeira dádiva para os homens que 
isso, mesmo inconscientemente, possa acontecer; e maior 
dádiva será quando essa coligação puder estabelecer-se 
claramente na consciência de alguns seres da superfície. 
Experiências esporádicas, hoje, antecipam os tempos fu-
turos e imprimem no éter planetário o elo entre esses rei-
nos, o que é de grande importância para a Terra na atual 
mudança de ciclo.

Com a interação desses reinos, a consciência da To-
talidade pode aproximar-se dos estratos mais concretos 
e permear os átomos, células e seres neles existentes. A 
redenção deste planeta é um acontecimento significati-
vo para o cosmos, pois no Todo não há partícula de vida 
que não tenha o seu processo acompanhado, dinamizado 
e incluído na Consciência única, representada pelas Hie-
rarquias.

As relações com o reino dévico deverão, assim, deixar 
o plano dos fenômenos. A etapa do comprometimento 
com fenômenos já foi transcendida e cumprida e, mesmo 
sem ter obtido resposta suficiente por parte da maioria 
da humanidade, em muitos casos esse relacionamento de-
senvolveu-se plenamente em nível monádico. Em pouco 
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tempo o homem de superfície se tornará mais consciente 
das realidades internas, liberado em maior grau dos com-
promissos e apegos materiais.

5 5 5  

Os canais de passagem das vibrações de um plano a 
outro são construídos pelos devas. Respondendo ao estí-
mulo promovido pelo despertar da mônada no homem, 
eliminam as barreiras para a elevação da energia.

Atualmente, a partir do nível causal (nível da alma) em 
direção aos planos mais elevados, os seres elementais não 
participam diretamente da construção das pontes ener-
géticas entre esses planos. Porém, nesse processo, que é 
conduzido por consciências dévicas, a essência elemental 
é utilizada como substância para tal construção.  

A pureza da Hierarquia dévica contém a vibração ca-
paz de atrair de maneira justa o que deve se elevar e de 
repelir o que não tem sintonia com o patamar energético 
no qual os devas estão trabalhando. Por isso, os devas li-
dam com a energia nos planos, selecionando-a, elevando-
a, devolvendo-a ao plano de origem, ou enviando-a para 
núcleos de transmutação.

Quando o relacionamento com a vida dévica e ele-
mental estiver mais consciente para a humanidade, suas 
influências se farão perceptíveis desde o uso do som para 
criação e desintegração de formas no plano etérico, até na 
transmutação de mônadas no reino humano. O contato 
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com esses seres é uma realidade a ser aprofundada, sendo 
imprescindível para muitas realizações futuras.

Fatos ocultos da ciência espiritual e das leis do univer-
so (da química, da física e da botânica) têm as suas chaves 
guardadas no contato com os devas e os elementais. Mas 
não será somente pelo desejo, que o homem chegará a 
conhecê-los; o relacionamento com a Hierarquia dévica 
se dá pela pureza de uma vida entregue ao Supremo Ser 
e plasmada na obediência irrestrita à lei do Amor, no seu 
sentido supra-humano. 

Após a atual transição da Terra, o que a tornará mais 
sutil, os elementais que correspondem à vibração dos ní-
veis divino e monádico estarão despertando para atuar 
também nos demais planos, consequência do maior con-
trole das mônadas sobre os seus veículos materiais. Nes-
sa fase, estará sendo ampliado o relacionamento entre o 
reino humano e o dévico. Tudo isso, somado ao auxílio 
prestado por consciências espirituais e divinas, se refleti-
rá no controle dos planos inframonádicos pelas mônadas 
dos indivíduos.

Quando no homem ocorre a troca de mônadas, o tra-
balho dos devas, em diferentes graus, é feito em conjunto 
com outras Hierarquias. Essa liberação monádica que se 
dá por intermédio da Lei de Transmutação5, acontece sob 

5.  Vide sinais de conTaTo, do mesmo autor, Ed. Pensamento, São Paulo, 
1989.
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uma aura especial, formada por seres libertos — que são 
os esteios dessas cerimônias — e com a participação do 
reino dévico, não somente no fechamento do arquivo cár-
mico da mônada que parte, como na criação do conduto 
vibratório que permite a entrada da nova energia moná-
dica.

Outro auxílio prestado pela Hierarquia dévica à cons-
ciência humana que a contata é fazê-la alargar-se, tanto 
horizontalmente (no plano em que ela se encontra focali-
zada), como verticalmente (elevando-a a planos superio-
res). Um indivíduo que esteja numa vida de recolhimento 
verdadeiro, ou seja, recolhido não por inércia, nem por 
autoveneração ou egoísmo “espiritualizado”, estará pro-
tegido, quando tocado pela energia dévica, de cair nas 
teias do insulamento doentio. Tal energia o trasladará pa-
ra além de si mesmo e, sem estimular a negação da sua 
própria existência, o elevará  às realidades superiores.

Portanto, para aproximar-se desses reinos, o homem 
necessita, cada vez mais, focalizar sua consciência na pu-
reza e verdade interiores e estar aberto a comungar dessas 
qualidades no universo em que habita.

A Hierarquia espiritual, munida de compassos e es-
quadros, projeta a Vida a ser criada. Num bailado cós-
mico e sublime, os devas tecem a estrutura que dará  for-
ma a essa Vida. Ao sinal de Seu desabrochar, as forças 
da Natureza elevam-se como essência e seres elementais 
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— da terra, da água, do ar, do fogo e dos éteres — preen-
chem com suas substâncias essa estrutura, compondo os 
corpos onde essa Vida se manifestará. Milagre da Cria-
ção, responde à energia que Lis faz ressoar até os confins 
deste Universo.
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Mensagem dos Reinos

I

Desde o verão, que lança fortemente os raios do sol 

sobre a superfície do planeta, até o inverno, quando os 

frios ventos sopram vindos do sul, desde a primavera, 

com os rebentos que se abrem em glória à Criação, até 

o outono, quando as folhas, já  envelhecidas, caem dos 

galhos preparando o ciclo que se aproxima, tendes a nós 

em vosso interior.

Movemo-nos convosco assim como o vento e as nu-

vens se movem no céu.  Estamos em vosso interior assim 

como a ideia está na mente do artista, a imagem na mente 

do escultor, a devoção no coração do fiel.

Não podeis separar água e vida, neste planeta. São dis-

tintas, mas uma está dentro da outra. Tampouco podeis 

apartar da vida manifestada o ar; nem o fogo, com sua luz 

e calor; nem o éter, com sua força de vida; nem a terra, 
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onde calcais vossos passos.  Estamos nos elementos e os 

elementos estão em nós. Somos a consciência-vida que 

alimenta este universo. Somos a fruta oculta na semente 

que ainda está para germinar; somos o botão que na esfe-

ra universal já é flor realizada e plena.

Estais em nós, como estamos em vós. A consciência é 

única, mas desdobra-se em múltiplas faces. A criação não 

é mais que um pensamento, dentro da realização da Men-

te Criadora, que se eleva ininterruptamente.

II

Não vos fixeis nas imperfeições. Doai-vos em glória 

ao esplendor do dia que desperta. Doai-vos à vida que 

corre em vosso ser, e que sois vós, somos nós, é o único 

veio que alimenta todos os veios menores, todas as vidas, 

todos os seres.

Não vos podemos falar senão desta forma, neste mo-

mento. Em união, conhecereis os segredos da Criação e 

o que foi anunciado se cumprirá: o Verbo criador tomará 

forma e luzirá, e suprema bem-aventurança descerá sobre 

todos os que virem e ouvirem a Boa-Nova, pois até os ven-

tos estarão prontos a seguir o movimento da nova música 

que se prepara para vibrar neste planeta.

Este sistema solar é como uma grande sinfonia, da qual 

sois parte, assim como nós também o somos. Vós sois o 

instrumentista e o instrumento; nós somos o sopro que 
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sai de vossos pulmões, o som que vibra em vossas cordas 

e que se transforma em música. Trabalhamos juntos, em 

uma única obra; somos parte de um mesmo arcabouço de 

manifestação cósmica.

Essas imagens, mesmo que imperfeitas, transmitem 

para vosso consciente a vibração da nossa presença, e 

fazem com que, em comunhão, nos aproximemos ainda 

mais, e que também externamente possamos levar adiante 

tão grandiosa tarefa que nos foi confiada.

III

O espírito criador não se repete em seus movimen-

tos. Quanto mais alto elevardes a vossa consciência, tanto 

mais próximo do centro estareis. Todavia, quanto mais 

vos aproximardes do cerne da vida, mais longínquo ele 

vos parecerá  estar. Não podeis tocá-lo; tampouco podeis 

vê-lo; apenas sabeis da sua existência e, ao longe, perce-

beis a sua magnânima e suave presença. 

Será  ele que, sem esperardes, vos assaltará, e vos 

absorverá em seu seio, vos transformará  em sua própria 

imagem, e não sereis mais vós e ele, mas apenas Um.

Esse sagrado mistério da suprema união repete-se, em 

mais profundo nível e intensidade, cada vez que o Ser se 

unifica a um núcleo superior.

Tendes em vossas mãos muitos recursos. Sois ricos, 

pois fostes agraciados com a sublime Presença; sois po-



1�2

derosos, pois recebestes as indicações a cumprir. Tendes 
a oportunidade de servir; tendes a chave para vos trans-
formardes. Aliviai o pesado fardo dessa humanidade, dei-
xando, vós mesmos, de carregar o passado.

Despertai para a luz que, agora, brilha em vosso inte-
rior. E segui-a.
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glossário

Autoconvocado

Ser que optou por estar encarnado durante este pe-

ríodo de transição da Terra, para servir ao Plano Evolutivo 

e atuar como fator de equilíbrio no processo planetário.

Internamente, os autoconvocados têm consciência da 

real situação do planeta, a qual se aproxima de um caos 

incontrolável, tanto do ponto de vista social, político e 

econômico, quanto do geológico e climático. Esse esta-

do caótico, previsível pelos rumos que a civilização de 

superfície foi assumindo no decorrer dos tempos, era, há 

muito, conhecido pela Consciência Planetária. Sabe-se 

que há mais de vinte mil anos já existiam seres nos Cen-

tros intraterrenos preparando a atual transição, e que há 

dois mil anos ela vem sendo claramente anunciada. 

Potencialmente, os autoconvocados estão marcados 

para o resgate. Entretanto, como praticamente todos eles 
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ainda mantêm vínculos materiais com o planeta, a opção 
por responderem positivamente aos impulsos superiores 
e evolutivos vai se reconfirmando nas situações e provas 
que emergem a cada momento em suas vidas.

(Vide Seres resgatáveis, neste glossário.)

Centros espirituais
Núcleos de energia formados pelos impulsos de uma 

civilização sutil ou de um Espelho. Têm como finalida-
de realizar uma tarefa determinada pelo Governo Celeste 
Central, respondendo à Regência do corpo celeste no qual 
eles se manifestam.

A manifestação de alguns desses Centros em suas di-
mensões físico-sutis faz parte do Plano Evolutivo, e ora se 
inicia na Terra. Este é o caso, por exemplo, da civilização 
intraterrena de Erks.

Esses núcleos internos estão para o corpo celeste no 
qual se encontram como os centros etéricos estão para os 
corpos do homem — são eles as válvulas controladoras 
de toda a circulação de energia no ser, nos vários níveis 
de consciência.

Existe um Centro Maior que canaliza o Propósito 
emanado pelo Governo Celeste Central para os demais 
centros do planeta. No atual ciclo da Terra, o núcleo que 
desempenha essa tarefa é Miz Tli Tlan, do qual muitos ou-
tros centros são prolongamentos, como é o caso de Lis.
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Compaixão 
Aquele que consegue penetrar na essência da compai-

xão poderá conhecer o outro por dentro. Tendo encontra-
do em si mesmo a fonte de toda compreensão, ser-lhe-á  
dado compreender as situações que o mundo apresenta e 
ter acesso ao interno de cada partícula. Superados os limi-
tes do ego e da individualidade, ele reconhecerá  o ponto 
no qual a vida está  polarizada em cada ser e, em doação, 
oferecerá como Luz — para clarear os passos dos demais 
— o que ele colhe da sublime vertente que é uma exis-
tência entregue ao cumprimento das leis espirituais. Por 
meio da compaixão, isento do sentimentalismo, compar-
tilhará as dificuldades encontradas por seus irmãos com 
sabedoria interior.

Consciência orante 
Estado interior de completa abertura para os níveis 

superiores e para o contato com realidades subjetivas.
Para que esse estado emerja na consciência, é funda-

mental que o indivíduo coloque-se numa atitude de nada 
querer, de nada pedir, aberto à ação invisível da energia 
interior. A consciência orante permite que chegue, até o 
nível consciente do ser, a visão da parcela do Plano Evolu-
tivo que lhe cabe desempenhar. Permite ainda que, degrau 
a degrau, o indivíduo se polarize em níveis cada vez mais 
elevados, possibilitando-lhe aproximar-se da Realidade.
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Conselho(s)
Estado de consciência formado por Seres, Entidades 

e Hierarquias. Recebe o impulso diretamente do núcleo 
maior que rege a tarefa à qual está coligado. Esse núcleo 
maior pode ser o Governo Celeste Central, a Consciência 
Regente do corpo celeste no qual esse conselho atua, ou 
um outro Conselho de grau superior.

A existência de um Conselho é fundamental para o 
desenvolvimento de qualquer trabalho ligado ao Pla-
no Evolutivo. Por ser um núcleo coeso, dinamizador da 
energia que recebe, o Conselho sustém a manifestação do 
Propósito subjacente ao Plano Evolutivo e por isso seus 
membros são também denominados guardiães.

Em certo sentido, a tarefa de um Conselho concentra-
se mais na irradiação do Propósito do que no ato de plas-
mar aquilo que deve ser materializado. Como um núcleo 
de emanação do arquétipo, ele transmite a visão da Ideia 
Divina para os canais e seres que devem executá-la.

Elementais
Do ponto de vista material, os elementais são manifes-

tações da essência das cinco substâncias básicas que, se-
gundo a sabedoria antiga, compõem a vida como forças da 
natureza: a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. Visto de um 
ângulo mais amplo, compõem a própria substância-vida 
de cada plano da manifestação, estando assim presentes 
em todos os subníveis do universo. No entanto, conside-
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rando o atual nível de contato do homem com esses seres, 

podemos dizer que os elementais são forças estáticas da 

matéria densa e podem ser vivificados quando há uma 

tarefa a ser realizada.

A maior parte dos elementais com que o homem ter-

restre estabeleceu contato foram os da terra e os da água. 

Estes respondem muito prontamente a estímulos astrais e 

o que os faz passar da condição de adormecimento para 

a de atuação, como força natural, encontra-se, portanto, 

principalmente nesses níveis vibratórios.

Já os elementais do ar e do fogo agem nas chuvas, nas 

tempestades, nos raios, relâmpagos e trovões, e encon-

tram correspondência em escalas superiores, pois têm 

maior sintonia com a energia elétrica mental do que com 

a energia astral e física, como no caso anterior.

(Vide Apêndice, neste mesmo livro.)

Espelhos 

Núcleos energéticos que formam a rede cósmica de 

transmissão de informações. 

Um Espelho pode variar em dimensão e potência, po-

dendo ser desde uma consciência individual até grandes 

centros espirituais, ou mesmo corpos celestes inteiros.  

Neste último caso, uma homogeneidade de consciência, 

de propósito e de meta em todas as partículas que com-

põem o Espelho se faz necessária, o que não acontece 
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quando o corpo celeste ainda não atingiu determinado 
grau de unificação.

Dentre os Espelhos de Luz ativos na Terra estão as civi-
lizações intraterrenas de Miz Tli Tlan, Erks, Aurora, Mirna 
Jad e Lis, sendo que os três primeiros têm maior alcance e 
potência e por isso são denominados Espelhos Maiores. 

Os Espelhos trabalham com diferentes áreas de ação. 
Alguns são utilizados apenas em contatos entre as civili-
zações sutis; outros formam uma rede que cobre todos os 
estratos do planeta e mantêm contatos com as naves que 
se encontram nesta órbita; outros têm alcance cósmico, 
para comunicações extraplanetárias e intergalácticas.

Um Espelho consagrado exerce não apenas a função 
de canal de energias e impulsos, mas é também responsá-
vel pelo acompanhamento da realização desses impulsos 
e do cumprimento das leis superiores que regem o plane-
ta onde ele se encontra. Portanto, um Espelho consagrado 
(seja um ser, seja um centro) já está liberto do envolvi-
mento com forças materiais e com quaisquer outros obs-
táculos que possam impedir a realização do Plano Evolu-
tivo. Ele, em si mesmo, é um guardião da Chama da Vida 
e do Propósito a ser manifestado.

No caso de centros-Espelhos, a potência e a dinâmica 
do trabalho por eles realizado (ou neles disponível como 
potencial) é reflexo do grau de evolução do corpo no qual 
estão inseridos, e é tal potência e dinâmica que determi-
narão o fluir da Vida nesse corpo.
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Um Espelho (centro ou ser) é formado quando existe 

permissão da Regência Maior daquele setor ao qual ele 

está coligado, e se manifesta sempre como parte do Plano 

Evolutivo. Em geral, os Espelhos têm funções bem defini-

das. Alguns perduram por todo um ciclo de manifestação, 

mas também há formações pontuais, isto é, que servem 

apenas momentaneamente. São plasmadas e, assim que 

cumprem uma tarefa específica, dissolvidas; a energia que 

as plasmou retorna ao núcleo que impulsionou tal for-

mação. Uma consciência superior, já realizada nas leis da 

onisciência, onipresença e onipotência, pode, sempre que 

necessário, plasmar um Espelho.

Vários centros intraterrenos estão despertando e ati-

vando suas funções nesse campo. Sendo libertos das leis 

materiais, assumem tarefas junto a esse sistema de comu-

nicações como núcleos consagrados. Os seres e centros 

da superfície que hoje estão se preparando para trabalhar 

na Hierarquia dos Espelhos estão passando pelas fases de 

formação e por provas básicas; portanto, dentre estes são 

ainda raros os que atuam nos planos externos.

(Vide HISTÓRIA ESCRITA NOS ESPELHOS, do mes-

mo autor, Ed. Pensamento, São Paulo, 1992.)

Espírito 

Núcleo de consciência interno do indivíduo, é também 

denominado mônada.  Focaliza sua energia predominan-
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temente em planos superiores e, como substancialidade, 

constitui-se do próprio éter cósmico, ígneo.

A partir do despertar do espírito, o ser inicia seu ver-

dadeiro trajeto de aproximação à Fonte de Vida. Nos ci-

clos iniciais, entretanto, que dizem respeito à projeção 

da sua energia em níveis mais densos, o espírito se sente 

atraído pela matéria, para fazer experiência nos mundos 

formais. Nesse processo de descida, ele vai paulatina-

mente perdendo a noção de seu verdadeiro estado, até 

que, tendo cumprido certas etapas, volte a ser atraído 

ao seu próprio plano, por atuação do seu Regente (ou 

Oitava Mônada).

A meta de um espírito em evolução ascendente é unir-

se a esse Regente (que é o seu núcleo superior). Quando 

o Regente funde em seu centro as sete mônadas por ele 

coordenadas, ele próprio se eleva, despertando como Ava-

tar, consciência divina realizada.

Em nível monádico o ser já tem dissolvido o senti-

do de individualidade; a alma, intermediária desse esta-

do sublime para a consciência humana, no decorrer do 

processo evolutivo rende-se ao espírito e funde-se a ele, 

liberando assim maior potencial de energia por meio dos 

veículos materiais. A ascensão da consciência a partir da 

dimensão espiritual é sempre um processo de síntese, de 

unificação, que a faz retornar ao Centro de toda a Vida.
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Estado hierárquico
Campo de manifestação cósmico que tem como lei 

fundamental a expressão de uma estrutura dinâmica e 
gradual de transformação da energia segundo o propósito 
evolutivo, desde a pura Fonte até o mais denso nível ma-
nifestado.

Na Criação, o impulso-vida emanado da Fonte pode 
induzir uma manifestação regida por leis de ordenação 
escalonada ou ainda a formação de planos onde a ener-
gia atue na pura realização isenta de leis. Pode-se dizer 
que, quando o universo hierárquico se exprime em má-
ximo grau de perfeição e ordem, sua energia equipara-se 
ao estado de perfeição e de ordem internas existente nos 
planos de Anarquia Divina.

No Universo Hierárquico, a evolução tem como su-
porte leis e estruturas que regulam, conduzem e contro-
lam o fluir da energia em cada nível, o que determina uma 
progressão definida por um Plano. No Universo Anárqui-
co a evolução de cada partícula deve levá-la ao maior grau 
possível de condução da sua própria energia, dentro de 
uma harmonia desconhecida para a vida hierárquica e 
não similar a esta; nele, a vida e a evolução é isenta de 
leis, e desenvolve-se por caminhos totalmente internos. A 
compreensão verdadeira, real e essencial desse Universo 
Anárquico não está nos limites da mente humana atual. 
Assim, por mais que se tente apresentar vislumbres desse 
estado, serão sempre falhos.
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Ao homem terrestre cabe a coligação com a Lei da Hie-
rarquia, que é a regente do cosmos no qual ele está inse-
rido. O estado hierárquico é, portanto, o campo evolutivo 
para as mônadas neste ciclo planetário e solar.

Fronteiras do planeta 
Limite que as consciências polarizadas abaixo de certa 

faixa vibratória não podem ultrapassar. Assim como um 
ser material não pode cruzar uma vidraça, mas um raio de 
luz pode traspassá-la, existem fronteiras que controlam o 
trânsito das consciências a elas circunscritas.

O Mestre Tibetano (instrutor espiritual, membro da 
Hierarquia Planetária, que esteve encarnado no Tibete 
até princípio deste século, e que deixou uma vasta obra 
transmitida por intermédio de Alice A. Bailey) definiu os 
homens que compunham a civilização de superfície como 
prisioneiros do planeta, por estarem identificados com o 
mundo das formas.

Existe na órbita planetária uma fronteira vibratória 
que uma consciência ainda limitada ao estado egoico 
(pessoal) e anímico (da alma individual) não consegue 
cruzar, dada a sua alta potência energética. Apenas as 
consciências despertas na amplitude monádica podem 
superar esse cinturão que, em linguagem esotérica, é cha-
mado círculo não se passa.  

Os seres que lucidamente vibram no plano cósmico, 
todavia, sempre tiveram livre trânsito por esse cinturão. 
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Ainda assim, os corpos materiais que eles estejam even-
tualmente utilizando para a realização de tarefas na Terra 
de um modo geral não podem ser levados além desse li-
mite. Os membros das civilizações sutis e intraterrenas 
evoluídas circulam livremente na órbita planetária e man-
têm um relacionamento consciente com outros pontos 
do cosmos, inclusive no que diz respeito ao traslado de 
seres.

A fixação dessa fronteira planetária foi, entre outros 
fatores, decorrente da necessidade de se preservar o es-
paço cósmico da contaminação pela matéria terrestre de 
superfície, permeada de forças caóticas, dispersivas e in-
volutivas, e com elas entretecida. Essa situação já  está  
em fase de mudança, e após a purificação global o planeta 
terá a sua fronteira ampliada ao círculo não se passa solar.

GNA
Novo código genético que está sendo implantado nos 

seres resgatáveis da humanidade da superfície da Terra.
Um código genético é a designação de um estado vi-

bratório determinado pelo arquétipo de uma raça. Portan-
to, não se resume à organização de substâncias e padrões 
que um corpo deve assumir. Em verdade, ele tem raízes 
bem mais profundas do que as que podem se exprimir 
formalmente.

Existe, no cosmos, uma linhagem de seres e cons-
ciências encarregada da evolução das Raças. Esses seres 
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são continuamente permeados pelo impulso da Fonte de 

Criação, que os leva a captar e irradiar os padrões e a for-

ma que novas raças devem exprimir, e também a atualizar 

padrões já  existentes. O mecanismo para que essas rea-

lizações se efetivem é coordenado por tais seres, também 

conhecidos como os Jardineiros do Espaço, e que traba-

lham em comunhão com a hierarquia dévica.

O GNA, código genético que está  sendo implantado 

nos seres resgatáveis, é composto de elementos prove-

nientes de planetas incorpóreos, isentos de agressividade, 

e onde a reprodução acontece por meios não sexuados. A 

passagem do atual código genético, com bases essencial-

mente animais, para o GNA é, portanto, um considerável 

passo evolutivo para a humanidade terrestre.

O GNA está sendo implantado nos níveis sutis da 

consciência, e, para que possa ser incorporado também 

nos planos mais densos, é preciso uma abertura dos seres 

aos impulsos que ele estimula. Se não existe uma entre-

ga à transformação, pode ocorrer uma rejeição do novo 

código, que então se recolhe em níveis profundos, aguar-

dando a dissolução dos nódulos resistentes. Dependendo 

do grau de reação contrária à expansão dos impulsos ima-

teriais trazidos pelo GNA, pode até mesmo ocorrer o seu 

cancelamento, levando então a consciência a aguardar um 

outro ciclo para reintegrar a corrente evolutiva no ritmo 

trazido pelo impulso imaterial inerente ao novo código.
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(Vide OS JARDINEIROS DO ESPAÇO, do mesmo au-
tor, Ed. Pensamento, São Paulo, 1989; e O NOVO COME-
ÇO DO MUNDO, idem.)

Governo Celeste Central
Núcleo de consciência central do cosmos, coordena os 

destinos de todas as partículas existentes na criação. A Ele 
estão filiados os Logos, Hierarquias, Conselhos, Entida-
des e Centros que conduzem a evolução nos vários níveis 
de existência dos universos manifestados. É por intermé-
dio dos Espelhos que o Governo Celeste Central pode ser 
contatado pelos Centros intraterrenos, pelas naves e pelas 
consciências a Ele coligadas.

Tendo-se consumado a atual transição da Terra, ela 
passará a ter um representante direto no Conselho Inter-
galáctico, órgão do Governo Celeste Central.

Hierarquias espirituais
Consciências consagradas pela Regência Central do 

cosmos, e totalmente libertas de vínculos com as forças 
involutivas. Conduzem à realização do Plano Evolutivo 
nos universos confederados e expressam a completa con-
secução da Lei.  

O termo Hierarquia espiritual está  relacionado a uma 
linha evolutiva que inclui a ascensão da consciência do 
estágio humano ao divino. Existem Hierarquias em outras 
linhas evolutivas, como a dévica, porém seguem estágios 
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e processos distintos daqueles previstos para o caminho 
espiritual.

Em níveis cósmicos, além das fronteiras formais, toda 
a rede da Hierarquia constitui um só conjunto, conhecido 
como Fraternidade Branca ou Irmandade Interna. A plena 
integração de uma consciência a esse conjunto acontece 
quando ela se liberta das densas camadas do individua-
lismo humano e do seu próprio ego.

Iluminação
Para os buscadores do caminho espiritual a Ilumina-

ção corresponde ao colher das flores de luz da Verdade, 
permitindo que toda a consciência do ser, inclusive as 
suas parcelas materiais, compartilhe a essência da vida 
superior.

Ainda que a Iluminação possa tornar-se viável pela ir-
radiação e estímulo de seres espirituais que auxiliam o 
processo evolutivo do homem, ela acontece em graus, por 
meio da comunicação da luz divina à alma do ser.

Num sentido amplo, todo contato com energias de ní-
veis acima daquele no qual o indivíduo está  focalizado 
traz a possibilidade de uma iluminação. Na verdade, ela 
é a aproximação do ser à divindade essencial, criadora 
de todas as coisas; é o fruto da abertura e da elevação da 
consciência na busca do que é verdadeiro e imutável; é 
a comunhão com a vida interior, que abre, para o ser, os 
caminhos da existência cósmica.
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Irmandade
Expressão representativa da Consciência que manifes-

ta o Plano Evolutivo em todo o Universo. Em cada nível 
de existência a Irmandade Interna (Fraternidade Branca) 
é composta pelos seres que respondem positivamente ao 
impulso enviado pelo Centro da Criação.

Bem raro é o contato consciente da humanidade ter-
restre comum com essa Irmandade, exceto em casos em 
que ocorre uma graça especial ou quando uma oportuni-
dade está prestes a encerrar o seu ciclo, produzindo então 
um campo de tensão peculiar que possibilita essa aproxi-
mação. 

Essa Irmandade está  polarizada acima do plano mo-
nádico, sendo que suas projeções podem ser encontradas 
em níveis menos sutis. Como, na superfície da Terra, uma 
consciência desperta em nível monádico é rara, a comu-
nhão com esse potente núcleo realizador da vida torna-se 
algo misterioso e oculto, quando na verdade poderia ser, e 
no futuro será, o estado natural da vida na Terra.

(Vide Hierarquias espirituais, neste glossário.)

Logos
Consciência imaterial, capaz de dar vida e expressão a 

corpos celestes, tais como planetas, estrelas e até mesmo 
sistemas solares. Como ilustração, podemos dizer que, 
enquanto o canal de captação e transmissão de energias 
de uma mônada pode assumir o potencial para manifesta-
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ção de um indivíduo, um logos sustém um corpo celeste 
com todas as vidas que ele contém.

Logos Planetário
Um Logos Planetário é o núcleo centralizador da exis-

tência de um planeta. Está  a seu cargo manifestar o ar-
quétipo concebido pelo Governo Celeste Central como 
padrão para aquele astro. Ele guarda a visão total do desen-
volvimento do planeta sob sua regência, pois tem a cons-
ciência enfocada em planos onde o tempo não existe.

A evolução de um planeta, desde o seu surgimento 
nos planos imateriais, passando por sua densificação e re-
tornando ao imaterial, cumpre ciclos ou rondas. Cada um 
desses ciclos é regido por um diferente Logos.

No momento atual, que corresponde a uma mudança 
de ciclo para a Terra, está  havendo a transmutação do 
seu Logos planetário. O planeta está sendo assumido por 
uma nova consciência logoica, cujas energias já estão se 
introduzindo em sua órbita, ao mesmo tempo que a cons-
ciência do atual Logos está gradativamente sendo recon-
duzida para outro ponto do cosmos que já a aguarda.

Manu 
Consciência central, síntese das Hierarquias encarre-

gadas de conduzir os homens rumo à evolução cósmica, 
rege um ciclo completo de manifestação da humanidade 
em um corpo celeste. Sua atuação está especialmente vin-
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culada à manifestação das raças, e sua existência permite 

o ancoramento na Terra da energia dos Jardineiros do Es-

paço para a realização desse trabalho.

A Consciência do Manu é o foco receptor e irradiador 

da energia que, segundo a sabedoria oculta, sintetiza o 

padrão manifestado pelos seres da humanidade que mais 

puramente exprimiram o arquétipo do ciclo que lhes foi 

dado viver. Esses seres, permeados pela Consciência do 

Manu, formam uma base para a transformação e para a 

implantação dos novos padrões que deverão ser assu-

midos pela humanidade como um todo. Esse núcleo de 

trabalho é conhecido como Manu-Semente, e pode atuar 

externa ou internamente, dependendo da necessidade 

planetária. 

(Vide GNA e QUINTA RAÇA, neste glossário.)

Miz Tli Tlan

Centro intraterreno do mais elevado potencial de 

energia hoje em manifestação na Terra. Espelho maior, 

canaliza o Propósito cósmico para toda a vida terrestre e 

ancora em seu interior a consciência do Logos planetário. 

O Conselho de Miz Tli Tlan é a entidade que tem mais 

próximo contato com essa Consciência.

Como a secreta Shamballa, Miz Tli Tlan não apresenta 

qualquer manifestação física concreta, mas pode ser co-

nhecida internamente pelo homem que faça contato com 
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a sua vibração ou que viva experiências de traslado dos 
corpos sutis até o interior de sua aura.

Há projeções dessa civilização focalizadas na contra-
parte sutil dos Andes Peruanos. Esse ponto de referên-
cia pode ser comparado a um coração, órgão regulador 
de todo um sistema circulatório. Também assim, Miz Tli 
Tlan está ligado a uma rede energética interna, que per-
meia todo o planeta. Dessa rede fazem parte vários outros 
centros que, como transformadores da energia recebida 
deste Centro Maior, não só canalizam e transmitem o po-
tencial recebido, como também conduzem a Miz Tli Tlan 
os impulsos de outros pontos deste circuito planetário.

(Vide MIZ TLI TLAN — Um Mundo que Desperta, do 
mesmo autor, Ed. Pensamento, São Paulo, 1989.)

Mônadas
Vide Espírito, neste glossário.

Níveis de consciência
A Vida Una se manifesta em vários níveis abaixo de 

Sua excelsa Consciência. A cada um desses níveis ou pla-
nos corresponde um grau de consciência, próprio da vida 
que nele se manifesta. Assim, à vida do plano físico cor-
responde a consciência de igual densidade, o mesmo se 
dando com os demais planos, tais como o etérico, o astral, 
o mental, o anímico, até abarcar planos de vida imateriais 
como o monádico e a consciência de Avatar.
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A vida e a consciência ampliam-se numa gradação in-
finita de vibrações, em graus inimagináveis para a mente 
humana atual. A consciência que está desperta em deter-
minado nível não alcança patamares superiores àquele 
no qual se encontra, podendo abarcar, no entanto, tudo o 
que lhe está  abaixo.  

Níveis intermediários de consciência
Somente a partir do nível do Eu Superior (ou Alma), 

nível mental-abstrato, a resposta do ser à permeação da 
Luz é seguramente positiva. Assim, são considerados in-
termediários os níveis de consciência delimitados pelo 
etérico-físico (físico sutil) e o mental pensante.

Nível físico-sutil
Contraparte sutil do plano físico, composta de quatro 

subníveis etéricos, enquanto o nível físico denso é com-
posto de três estratos (sólido, líquido e gasoso). O corpo 
físico-sutil é uma rede de energia etérica que permeia e 
entretece o corpo físico denso, mantendo-o coeso; isso 
é válido para um mineral, um vegetal, um animal, um 
homem, um planeta ou uma galáxia. Pode ser facilmente 
observado e é conhecido como aura etérica do ser.

Como sabemos, a humanidade da superfície da Terra 
está desperta em três níveis: o físico-etérico, o emocio-
nal e o mental, que são as regiões da consciência onde a 
personalidade humana existe. Somente uma pequena par-
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cela de indivíduos tem sua consciência desperta no nível 

causal, faixa vibratória na qual a alma tem sua existên-

cia (mental abstrato), e menor ainda é a percentagem de 

seres que chegam a vislumbrar núcleos mais profundos, 

como o monádico, em comunhão com a vida cósmica. 

Ter a consciência desperta nos planos superiores, níveis 

acima do mental abstrato, é uma meta a ser atingida pela 

humanidade da superfície da Terra no próximo ciclo.

Novo código genético

Vide GNA, neste glossário.

Polaridades

Este termo se refere, em geral, a dois polos que se re-

lacionam; porém, estamos utilizando-o especificamen-

te para designar duas correntes potentes que formam o 

campo de tensão capaz de receber o impulso enviado pela 

Fonte, e de fazer surgir a chispa que é a semente de toda 

manifestação da vida. Essas correntes são definidas como 

masculina e feminina, no sentido de uma possuir um ca-

ráter marcadamente criativo e a outra, receptivo.

Toda a criação fundamenta-se nesse campo de tensão 

gerado pelos opostos que, em lugar de denotar conflito, 

exprime a perfeita complementaridade, permitindo o re-

conhecimento de um terceiro estado, regulador do fluxo 

de energia entre eles, que é profunda neutralidade.
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Essa neutralidade está no âmago de todas as coisas, po-
rém dependendo do desígnio que leva uma energia a des-
cer à manifestação, ela poderá assumir um ou outro polo 
definido pelas correntes que tecem o universo criado. A 
neutralidade é a essência e é a ponte que mantém unidos 
os dois extremos; ela, porém, não se expressa totalmente 
na criação, pois sendo esta a contínua interação de ener-
gias polares, quando a equanimidade ou a neutralidade se 
faz presente, o conjunto que conseguiu expressá-la incen-
deia-se ou absorve-se no próprio centro de imutabilidade 
que é a transcendência da manifestação, a passagem para 
um estado de transexistência.

A Hierarquia angélica, cuja existência desenrola-se 
em uma evolução paralela à humana, não está  sob as leis 
que regem a manifestação da forma. Porém uma lei válida 
para os homens e também para esse reino estabelece que, 
para se lidar corretamente com uma energia, é necessário 
ter transcendido o nível em que ela se expressa. É o caso 
dessa Hierarquia que, por isso, possui as chaves de mui-
tos graus de neutralidade, necessários para a realização da 
tarefa que lhe cabe.

(Vide SEGREDOS DESVELADOS (Iberah e Anu Tea), 
do mesmo autor, Ed. Pensamento, São Paulo, 1992.)

Quinta Raça
Uma raça é um aspecto manifestado do arquétipo des-

tinado à humanidade em um determinado ciclo, e tem 
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como tarefa desenvolver a consciência dessa humanidade.  

Durante o ciclo de vigência de uma raça pode haver eta-

pas com diferentes códigos genéticos, se a necessidade de 

atualização do padrão expresso por ela assim o requer. 

A humanidade terrestre, em ciclos e raças anteriores, 

desenvolveu os veículos necessários para suas experiên-

cias na matéria; hoje, o impulso evolutivo destina-se a 

levar a consciência do homem ao reencontro com sua es-

sência espiritual e divina, não o levando mais a ingressar 

nos níveis densos, concretos e formais.

Como passo a ser dado pela humanidade pela expres-

são da Quinta Raça, está a elevação da consciência desde o 

nível mental superior até o monádico e à aproximação da 

mônada ao seu Regente interior. Para que essa fase mais 

sutil possa ser vivida pela humanidade faz-se necessária a 

implantação de um novo código genético.

(Vide GNA, neste glossário. Vide também A QUIN-

TA RAÇA, do mesmo autor, Ed. Pensamento, São Paulo, 

1989.)

Reencontro

O destino último da evolução neste universo é pro-

mover o ingresso da consciência no Universo Inanimado. 

Esse seria o reencontro final, que aguarda todos os seres e 

partículas que o compõem. O termo reencontro, contudo, 

pode ser compreendido em diferentes níveis.
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No âmbito deste livro, reencontro significa a tomada 

de consciência, pelo núcleo interno do indivíduo, do ní-

vel de vibração que é o seu destino imediato dentro do 

grande cosmos.  

O despertar do homem para sua Origem, coligando-o 

a planos imateriais e sutis, é o impulso que toda a Hie-

rarquia está transmitindo, para que ele possa transpor o 

primeiro grau de contato superior (nível de alma) e che-

gar ao segundo grau desse reencontro interno, que é a 

unificação com a energia monádica.

(Vide livro TEMPO DE RETIRO E TEMPO DE VI-

GÍLIA, do mesmo autor, Ed. Pensamento, São Paulo, 

1990.)

Regente interior 

Também denominado Regente monádico, Oitava 

Mônada ou Regente Avatar, é o núcleo que governa os 

destinos da mônada. Encontra-se em níveis superiores 

ao monádico e se expressa por intermédio de seus sete 

prolongamentos, as sete mônadas, suas diferentes faces 

manifestadas. Entretanto, constitui-se também de outros 

aspectos, ainda superiores, que não se expressam no uni-

verso manifestado. Tem uma energia que atua como tom 

fundamental de cada um dos seus sete prolongamentos 

que, por sua vez, revelam diferentes matizes de seu Raio 

energético.
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A meta evolutiva imediata do Regente monádico é 
fundir as sete mônadas no seu núcleo central, unifican-
do-se como energia e reafirmando sua Luz cósmica, o que 
o eleva a um grau vibratório superior, passando a ser re-
conhecido como Avatar.

Reino
Vida manifestada como reflexo cristalino de estados de 

consciência puros, isenta das ilusões e deturpações nor-
malmente trazidas pelas forças materiais, e que exprime 
a Lei e o propósito cósmicos determinados pelo Governo 
Celeste Central. 

Reino Dévico
Evolução paralela à humana e à espiritual, é constitu-

ído por seres que têm como tarefa principal a transforma-
ção da energia dos planos, segundo os impulsos emana-
dos por uma consciência de grau superior, construindo e 
destruindo formas, imagens ou estruturas.

Os seres que compõem o reino dévico não dispõem 
de veículo físico denso, pois têm como nível mais con-
creto de manifestação o etérico (físico-sutil). O trabalho 
dos devas que lidam diretamente com os planos mate-
riais é orientado por seres da hierarquia espiritual que 
lhes transmitem o propósito a ser manifestado, seja o de 
plasmar um molde (rede etérica que mantém os corpos 
materiais coesos) que dará  ao Plano evolutivo a forma re-
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querida para sua expressão, seja a dissolução desse molde 
para que uma forma seja destruída.

O relacionamento consciente com os devas é funda-
mental para que o trabalho em colaboração com as Hie-
rarquias possa se aprofundar. Entretanto, para a humani-
dade de superfície chegar a contatar a hierarquia dévica 
em seus aspectos mais puros é necessário que a vibração 
dos homens se eleve, de modo a permitir sua aproxima-
ção a energias imaculadas, tais como os Regentes dévicos 
e Arcanjos, fato que se efetivará  mais amplamente apenas 
no próximo ciclo da Terra, quando os estratos de super-
fície do planeta estiverem purificados das forças involuti-
vas que atualmente neles circulam.

(Vide Apêndice, neste mesmo livro.)

Sacerdotes solares
Seres provenientes da consciência solar que, como 

membros da linhagem hierárquica sacerdotal, têm por ta-
refa criar as bases internas para o desenvolvimento inter-
no de indivíduos, de reinos e de planetas como um todo. 
Dependendo do grau alcançado pelo Sacerdote, maior ou 
menor será o seu raio de ação. Os Sacerdotes solares pre-
sentes na Terra trabalham em âmbito planetário e solar.

Nas diversas fases de formação e evolução da Terra, a 
Consciência do planeta recebeu influência direta de outros 
corpos deste sistema solar e do próprio Sol. Ao se estabele-
cerem essas coligações abria-se à Terra um relacionamento 
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mais amplo com energias extraplanetárias, pois esses inter-
relacionamentos aconteciam por designação do Governo 
Celeste Central e seguiam um propósito superior.

O planeta Terra esteve especialmente coligado a Sa-
turno, Vênus e Júpiter, bem como a Mercúrio, Marte (ain-
da que com estes dois últimos menos profundamente) e 
ao Sol. Tais ligações possibilitavam que os seres da Terra 
necessitados de um impulso interno mais potente rece-
bessem, nos planos internos, correntes de energia prove-
nientes do estado de consciência representado por esses 
astros.  

Para que isso fosse possível, foram criados templos 
com sintonias específicas nos níveis interiores da Terra, 
capazes de trabalhar não apenas com energias intraterre-
nas, mas também com potenciais de alcance mais amplo. 
A coordenação desses templos foi entregue aos Sacerdotes 
solares. O grau mais potente do trabalho desses templos é 
o nível interplanetário, que abarca projeções em círculos 
menores, incluindo reinos, povos e indivíduos que con-
tatam as suas vibrações e passam a integrar uma rede de 
serviço interior.

Sentido oculto de um termo
Vibração expressa por um termo quando ele é usado 

como fruto de uma percepção superior, não material.
Uma palavra é um símbolo, uma forma de canaliza-

ção de um impulso interno; é o envoltório da energia 
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interior que o indivíduo emite ao interagir com a vida 
manifestada.

A palavra deveria ter-se tornado para a humanidade 
um instrumento de irradiação mais conscientemente uti-
lizado. Existiram idiomas antigos, como o Senzar, que 
guardavam em si as possibilidades criadoras inerentes ao 
Verbo interior. Entretanto, o poder criativo originalmente 
disponível ao homem na fala foi-lhe sendo gradativamen-
te retirado pelas Hierarquias, devido ao mau uso que ele 
fazia dessa dádiva, como de tantas outras que lhe estive-
ram disponíveis.  

Mesmo com o desvirtuamento que a linguagem sofreu 
através dos tempos, está  disponível para o homem ter-
restre uma energia remanescente que pode ser veiculada 
através das palavras, seja na atuação sobre os éteres físi-
cos, quando pronunciadas, seja no astral ou no mental, 
quando formuladas por meio do impulso de um desejo ou 
de um pensamento.

O verdadeiro trabalho criativo do Verbo inicia-se 
quando a fonte de impulso que gera as palavras tem suas 
raízes em planos superiores, a partir do nível da alma.  
Podemos assim compreender que um mesmo vocábulo 
pode ter diversos sentidos e atuar diferentemente, depen-
dendo do nível de energia que o gerou.  

No caso da expressão miscigenação das raças, por 
exemplo, no texto ele designa a reunião de diferentes cor-
rentes energéticas, criadas pelos arquétipos dos povos para 
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a consecução de um padrão espiritual a ser manifestado 
pela humanidade; tem, portanto, um sentido oculto, refle-
xo de uma energia superior, não analítica nem material. 

Seres resgatáveis
Habitantes da órbita psíquica da superfície da Terra, 

em seus vários planos de consciência, encarnados ou não, 
que podem responder positivamente ao grau vibratório a 
ser instalado no planeta após a purificação global já em 
ato. Pertencem a todos os reinos da vida planetária, desde 
o elemental, passando pelo mineral, o vegetal, o animal, 
até o humano e o dévico.   

Apesar de a atual situação planetária ser bem crítica, 
existem, nos vários reinos, seres e espécies que mantêm 
seus núcleos interiores intocados, não comprometidos 
com o envolvimento com as forças antievolutivas. Esses, 
que conseguiram manter em suas trajetórias uma ligação 
estável com as energias interiores que os guiavam, são os 
resgatáveis, ou seja, aqueles que serão elevados a níveis de 
consciência libertos dos conflitos existentes nos planos 
materiais e do holocausto global. Serão retirados da Terra 
em seus corpos materiais ou sutis, e levados para níveis 
de harmonia, pelas naves intraterrenas ou extraterrestres, 
antes que o desfecho final desses conflitos aconteça.

A possibilidade de um indivíduo humano ser resgata-
do dependerá  do nível de vibração que a totalidade da sua 
consciência emite, pois esse processo é essencialmente re-
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gido pela Lei de atração magnética e, portanto, uma situa-
ção energética determinará  o seu destino. Na realidade, o 
verdadeiro indivíduo resgatado é a mônada, consciência 
do ser no plano cósmico, e, eventualmente, alguns dos 
corpos nos planos mais densos, dependendo dos passos 
futuros e do serviço que caberá à mônada assumir.

Muitos já têm as suas essências resgatadas, ou seja, 
libertas dos níveis de comprometimento material, mas 
permanecem encarnados na superfície da Terra para ser-
virem, através da sua irradiação, como elementos equili-
bradores na transição planetária. Até que o momento do 
resgate material chegue, muitas provas a vida vai apre-
sentando aos indivíduos, no sentido de eles irem recon-
firmando seus votos internos, aperfeiçoando seus corpos 
e aproximando-os da essência que lhes dá vida. Sabemos 
que apenas uma pequena parcela da humanidade é res-
gatável, cerca de 10%. Isso era esperado, pois há dois mil 
anos já era dito: Muitos são os chamados mas poucos os 
escolhidos (Bíblia, Novo Testamento, Mt 22,14).  

Serviço
A sabedoria interna legou ao homem alguns ensina-

mentos simbólicos que descrevem passos de sua trajetória 
evolutiva. Uma das mais ricas e belas fontes desses ensi-
namentos encontra-se no mito dos Trabalhos de Hércules. 
Esses trabalhos são divididos em três fases, a saber:
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— etapas preparatórias, de evolução na matéria, e de 
identificação com os níveis mais densos de exis-
tência;

— fase de luta, de despertar para a ampliação da cons-
ciência, e início do processo de destacar-se da mas-
sa humana;

— etapas de realização interior, através de uma entre-
ga cada vez mais perfeita ao ser interno e um con-
sequente relacionamento mais correto com a vida, 
que se reverte em serviço.

O serviço é, portanto, o próprio caminho de expres-
são da energia interna na matéria. Ele não é um fim em 
si mesmo, pois a meta de todo ser é entregar-se ao que 
pode ser chamado de Absoluto ou Suprema Existência. 
Ele emana daquele que comunga da vida interna, assim 
como o aroma é exalado de uma flor naturalmente, sendo 
parte da sua expressão.

O serviço, no sentido que estamos emprestando a esse 
termo, não necessariamente está ligado a ações externas. 
Sendo a vida interior a raiz que sustém toda manifestação 
externa, é na ação invisível, mas que se dá no mais pro-
fundo da consciência, que se firma o serviço autêntico e 
realmente profícuo.

(Vide HORA DE CRESCER INTERIORMENTE (O 
Mito de Hércules Hoje), do mesmo autor, Ed. Pensamen-
to, São Paulo, 1988.)
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Vazio
Estado de despojamento total, ou seja, de absoluta au-

sência de imagens, conceitos e percepções que vinculem 
o ser ao seu ego.

A identificação com o ego é uma das maiores barrei-
ras que o homem encontra no caminho espiritual. Pela 
natureza das forças materiais presentes na Terra, o ego 
manifesta um vórtice energético centrípeto, isto é, seu 
movimento é sempre o de atrair emoções, sentimentos, 
pensamentos e energias sobre si mesmo.

Somente quando o contato com núcleos superiores 
começa a ser experienciado é que vibrações mais eleva-
das passam a estar presentes no ser em maior proporção, 
equilibrando o vórtice egoico. O principal trabalho que 
essas energias superiores realizam no indivíduo, princi-
palmente nos dias de hoje, é o de levá-lo a transcender 
o estado de polarização no ego, e a abrir espaço para que 
ancore, em sua consciência, a luz de níveis mais altos, 
conduzindo-o assim ao Vazio.

Todos os instrutores espirituais autênticos que passa-
ram pela Terra indicaram aos homens a necessidade de eles 
conhecerem o Vazio para que pudessem chegar à realização 
do espírito. É preciso abertura para que a energia penetre 
na consciência; é preciso leveza, desapego, entrega e au-
toesquecimento para que o Vazio se instale no Ser, que se 
verá  então preenchido de um sentido de Totalidade e de 
infinita plenitude, que o unifica com toda a Criação.
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