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Um fio sobre o abismo: 
este é o caminho  

que o Amor nos apresenta.

(Jacob - João XXIII)
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Prefácio 

O leitor deve preparar-se para estar diante de um 

painel eclético e encontrar o fio condutor que é a coluna 

dorsal do livro.

Há trechos que resumem, por meio de uma série de 

dados interessantes, amplas situações históricas e espi-

rituais, descritas não por meio de fatos romanceados ou 

descritivos, mas por pequenos detalhes, que deixam o 

leitor interessado pela busca de elementos que são uma 

incursão por novos e inesperados estudos.

Ao apresentar os simbólicos jardins, Os Jardins de 

Lis, o livro descreve as fases do percurso de um indivíduo 

em seu mundo interior.

Talvez seja um livro não como a maioria costuma 

esperar, a propósito de um Centro Espiritual Planetário, 
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porque consegue não ser turístico, apesar de conter 
tantos pormenores úteis a peregrinações.

Artur usa expressões características de seu estilo de 
narrar e, portanto, cabe-nos tomar contato com uma 
original forma literária, simples e direta. Ao referir-se a 
grandes personagens da história espiritual da Terra, man-
tém-se sóbrio e os menciona com simplicidade devota.

E que viva a Pureza!, alma de Lis.

TRIGUEIRINHO
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Introdução 

Lis é um Centro Planetário1 cujas características po-
dem ser expressas em palavras simples e claras: devoção, 
entrega e amor. Essas três palavras guardam em si todo 
um universo ainda desconhecido, e mesmo inimaginável 
para nós, humanos da superfície da Terra.

O nome Lis possui três letras. Simboliza a Trindade. 
Ademais, expressa a polaridade feminina do planeta. O 
centro Lis revela, de maneira especial, a energia da Mãe 
do Mundo2, hoje conhecida como Mainhdra. Por inter-

 1 Centro Planetário. Núcleo suprafísico que recebe energias 
primordiais do Cosmos e as irradia para toda a Terra. Pode 
abrigar, em si, civilizações evoluídas, bases operativas, 
templos de cura. É sede de trabalho das Hierarquias da 
Fraternidade Branca.

  2 Mãe do Mundo. A Consciência-Mãe é uma das emanações 
do trino poder criador, universal e cósmico. Revela-se na 
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médio de Lis, Mainhdra manifesta-se tanto como poder 
solar de materialização, como consciência universal cria-
dora e criativa: o universo dos Anjos e Arcanjos.

Em que difere Lis dos demais Centros Planetários? 
Uma qualidade especial, de pureza essencial, que a Mãe 
do Mundo aí depositou. Uma qualidade feminina que 
molda e transforma a consciência material, conduzindo- 
-a à essência universal e cósmica de Amor-Sabedoria que 
conhecemos como Samana 3.

Falar de Lis leva-nos a pesquisar as raízes da Irman-
dade Branca4 e da vida sobre a Terra, as condições inte-
riores da humanidade, e também o relacionamento do 
planeta, como consciência, com o cosmos. 

A Irmandade em Lis cumpre uma tarefa específica, 
com as energias suprafísicas que esse Centro Planetá-
rio disponibiliza. Lis é uma emanação da consciência 

Criação por meio das qualidades femininas. É expressão 
do Terceiro Aspecto Divino: Inteligência Ativa. A Mãe do 
Mundo é a manifestação dessa Consciência-Mãe em âmbi-
to planetário.

 3 Samana. Entidade cósmica, expressão máxima em nosso 
universo da energia do Amor-Sabedoria, o Segundo Raio 
ou Energia Crística.

  4 Irmandade Branca. Conjunto de seres, elevadas consciên-
cias e entidades cósmicas, que operam em perfeita Unida-
de, como agentes da evolução dos universos.
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criadora da Mãe do Mundo, gestada no Retiro5 Intra-
terreno de Roraima6, onde existe um núcleo de cons-
ciências femininas que alcançaram importante grau de 
cristificação ou que estão percorrendo definitivamente 
essa senda.

Atuando como centros fundamentais do planeta,  
Iberah7 e Shamballa8 também tiveram participação ati-
va na fundação e construção de Lis, introduzindo seus 
componentes cósmicos e siderais nesse processo.

Trazer a público um pouco mais do conhecimento 
acerca de Lis é tarefa prevista no Plano Evolutivo pela 
Irmandade. É um legado que nos cabe acolher e honrar. 

 5 Retiro Intraterreno. Núcleo e base operativa suprafísicos 
da Fraternidade Branca.

 6 Roraima. Retiro Intraterreno que se projeta de maneira es-
pecial na região da Serra de Roraima, entre o Brasil e a 
Venezuela. Abriga, em si, o Monastério suprafísico Raima, 
composto por monjas contemplativas guerreiras, ou seja, 
consciências que, dentro da Lei do Amor, custodiam e pro-
tegem a manifestação do Plano Evolutivo.

  7 Iberah. Centro intraterreno e intraoceânico, um dos mais 
antigos do planeta. Projeta-se em certa região da Província 
de Rio Negro (Argentina), nos Esteros de Iberá (Corrien-
tes, Argentina) e no suprafísico Templo de Ibez, na Serra 
do Roncador (Brasil).

  8 Shamballa. Centro Planetário que, no ciclo passado, atuou 
como regência da vida evolutiva da Terra. Projeta-se no 
deserto de Gobi, na Mongólia.
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Ainda que explicitado no corpo do livro, é bom re-
forçarmos que as informações e mensagens transmitidas 
pelas Hierarquias – e aqui apresentadas – foram captadas 
por vias subjetivas por um grupo de contato9 que traba-
lha unido há alguns anos. Portanto, advêm do esforço, 
dedicação e entrega de um grupo com regime de vida 
monástico, o que possibilita confirmar com maior preci-
são as informações recebidas. Os frutos desse trabalho, 
porém, pertencem às Hierarquias. Neste momento, ape-
nas buscamos cumprir a tarefa de porta-vozes.

E, como dádiva do Alto, quando este livro estava sen-
do finalizado, o grupo recebeu uma breve e clara mensa-
gem de Mainhdra, que transcrevemos a seguir. 

Que, com gratidão e simplicidade, possamos acolher 
as Suas palavras.

Paz a todos os seres,

ARTUR

  9 Grupo de Contato. Grupo treinado para estar em contato 
consciente com outros níveis e dimensões, o que lhe per-
mite receber informações diretamente das Hierarquias ou 
Instrutores internos.
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Lis é como uma flor delicada. 

As pétalas protegem o seu núcleo.

Quem chega ao núcleo de Lis 

descobre que sempre esteve lá.

A pureza não é um dom nem uma virtude, 

é um estado essencial.

Clamo hoje por Meus filhos que dormem 

e não ouvem Minha Voz.

Chamo mais uma vez e não Me canso. 

A flor se abre para todos 

e o perfume absorve os medos.

O amor é a chave; e a pureza, a condição.

Para que entrem, abro caminhos, retiro obstáculos 

e coloco Meus filhos diante do Criador.

Despidos de medos e envoltos em amor, 

saberão como agir.

Assim os acompanho e os acompanharei.

MAINHDRA





PRIMEIRA PARTE

D L
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Um Reino de Amor

A vida cósmica, ao contatar a consciência humana, 
reveste-se de formas possíveis de serem compreendidas 
pela humanidade e pelo ser contatado. Para nos aprofun-
darmos nessa linguagem simbólica e subjetiva, temos de 
ter presente que tudo é consciência e tudo o que conhe-
cemos ou venhamos a conhecer é expressão de estados 
de consciência. 

Sendo assim, para conhecer algo mais amplo, preci-
samos ampliar o foco da nossa consciência.

h g

O Ensinamento de Lis refere-se a estados de cons-
ciência elevados. A cura em Lis é fruto da comunhão 
com esses estados. 
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Lis ensina-nos, de maneira simples, que a Lei Primei-

ra do universo a que pertencemos é a Lei do Amor, um 

Amor que inclui em si a Sabedoria. 

Ensina-nos também que uma lei universal é o fluxo 

de vida de uma grande entidade cósmica. Ao existir e ser, 

Ela se manifesta, fazendo-o por meio de códigos e prin-

cípios que conhecemos como leis universais. Em outras 

palavras, as leis são o alento de Deus, em seu respirar 

cósmico.

h g

A Lei do Amor-Sabedoria é o princípio e o fim de 

todas as coisas no Universo do qual somos parte. E, por 

meio de cada Centro Planetário, a Terra e a humanidade 

recebem diferentes nuanças desse Amor, pois cada cen-

tro pode captar e irradiar uma faixa vibratória desse am-

plo espectro cósmico.

Lis é um centro feminino10, como energia, e angelical, 

como qualidade. Portanto, é por meio desses atributos 

que iremos nos aproximar da energia essencial do amor, 

10 Do ponto de vista energético, a vida terrestre, a partir 
de agosto de 1988, passou a ser regida pela polaridade 
feminina. Ver livros Miz Tli Tlan – Um Mundo que Des-
perta, e Glossário Esotérico, de Trigueirinho, Ed. Pensa-
mento (Brasil).
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que é perdão, misericórdia, compaixão, magnetismo e 

incalculável poder de transformação e reestruturação. 

Ao buscarmos a lei essencial do Amor-Sabedoria, 

quando nos acercarmos da Consciência da Mãe do Mun-

do em Lis, estaremos nos aproximando de importantes 

registros da história da humanidade sobre a Terra, quan-

do essas energias protagonizaram eventos cósmicos ain-

da não totalmente conhecidos e compreendidos. Referi-

mo-nos à passagem de alguns instrutores sobre a Terra, 

em encarnações nas quais se tornaram conhecidos como 

Jesus e como Maria11.

Aqui se faz necessário um parêntese, para nos situar 

em um contexto mais universal. Existem seres criados a 

partir da Fonte Cósmica e que perfazem uma trajetória 

nos diferentes reinos da Natureza do cosmos infinito. A 

certa altura, esses seres integram o reino humano até que 

o transcendam rumo a uma união consciente com a Fonte 

que os criou. São mônadas12, ou espíritos, que percorrem 

essas trilhas das quais o reino humano é parte.

Mas também existem seres que são emanados da 

Fonte, e não criados. É importante atentarmos para as 
palavras que estamos utilizando. Os seres emanados da 

11 Ver livro Cristo de la Luz, Samana Redentor, de Shimani, 
Irdin Editora (www.irdin.org.br).

12 Mônada. Núcleo de consciência profundo do ser.
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Fonte percorrem outra trajetória, como consciências em 
evolução, e exprimem de modo direto diferentes graus 
do poder de Deus Criador, a Fonte Cósmica. São todas 
as falanges celestiais, das quais fazem parte os Arcanjos 
e os Anjos.

Por obra e graça da Lei do Amor e para o desvelar 
desse infinito amor aos universos, a Fonte Cósmica ema-
nou de Si, por vias e mecanismos não convencionais, as 
essências que viemos a conhecer como Jesus e Maria. 

Após emanadas como núcleos de pura essência, es-
sas consciências cruzaram as vertentes dos reservatórios 
cósmicos de energia criadora para se habilitarem a ter 
experiências como seres criados. Esses reservatórios são 
estados de pura consciência universal e cósmica, a partir 
dos quais Entidades Criadoras primevas, os Pais Criado-
res ou Arcanjos, assessorados por diferentes civilizações 
evoluídas, dão nascimento às mônadas que povoarão os 
distintos mundos. 

Nesse caso especial, a Fonte Criadora, ou Mente Úni-
ca, introduziu um novo componente em nosso universo. 
Emanou de Si duas centelhas que iriam viver Sua cria-
ção como seres emanados-criados, seres que teriam sua 
filiação direta com essa Fonte ativada desde o princípio 
de sua trajetória; portanto, essa filiação não precisaria 
ser “readquirida”.
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Esses dois seres, como caminho e vida, tornaram-se 
a base do processo evolutivo na Terra, ou do que conhe-
cemos como projeto genético de Merla, nome pelo qual 
a Irmandade reconhece este planeta13.

Busquemos aprofundar essa compreensão, que é li-
vre de qualquer componente cultural ou religioso, não 
se restringindo a uma época, a um povo ou a uma reli-
gião específica.

13 Outras informações sobre esse projeto podem ser obtidas 
no estudo gravado Nuevos datos sobre el origen del ser hu-
mano, de Shimani, e em outros estudos de Trigueirinho, 
Shimani e Artur (www.irdin.org.br).
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Em Comunhão 

O amor, o poder e a luz transmitidos por Mainhdra 
preparam-nos, bem como ao planeta, para mergulhar-
mos no Oceano de Consciência que é Cristo Samana – e 
comungarmos com esse Oceano.

A tarefa de Lis está diretamente vinculada às essências 
dos seres. Nesta Terra, após tantos desvios e descaminhos, 
as essências também necessitam de cura e redenção14. Lis 
oferece essa cura e essa redenção, acolhendo as essências 
em seus sete estágios de cura: os sete Jardins de Lis.

À medida que as essências percorrem os Jardins de 
Lis, elas são curadas, restauradas e redimidas, e assim se 
aproximam do Amor e da Consciência de Cristo Samana.

14 Redenção. Resgate da consciência pela misericórdia, pelo 
amor e pelo perdão, de maneira que o ser é recolocado na 
posição em que se encontrava antes do erro.
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Tal é o labor invisível e anônimo da Irmandade Bran-
ca. Oferta cura e elevação, mas não as impõe. Instrui e 
inspira, mas não interfere, pois o dom do livre-arbítrio é 
cuidadosamente respeitado.

h g

Lis abre as portas de seus jardins de cura e perdão a 
todas as almas, não só deste planeta mas também de ou-
tras esferas siderais. Isso significa que seres provenientes 
de outros mundos ingressam no orbe terrestre para aqui 
perfazerem especial aprendizado. 

A Terra é uma escola sideral, uma escola de amor e 
de perdão. É também um especial laboratório, onde a 
Criação busca alcançar uma liberação cada vez maior de 
sua energia essencial – energia ígnea, magnética e cósmi-
ca de Segundo Raio – o Amor-Sabedoria.

Cristo Samana é uma realização desse Segundo Raio. 
É um estado de consciência alcançado por um ser que 
abriu novos caminhos em nosso universo, ou Univer-
so Local, ao fundir-se em corpo, espírito e consciência 
à potente Emanação cósmica, o Pai Criador ou Arcanjo 
Micha-El15 (Miguel).

15 O idioma hebraico é o que melhor exprime hoje, como 
vibração e chave numérica, o contato com as dimensões 
dos Anjos, Arcanjos e hostes celestiais.
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A experiência vivida na união entre a consciência de 
Jesus e a consciência cósmica criadora de Miguel pos-
sibilitou incomensurável expansão da essência de vida 
no universo. Podemos dizer que, saindo do seu estado 
latente, tornou-se ativa. Simbolicamente, a brasa tornou- 
-se fogo ardente. 

Lis faz parte desse processo. Possibilita que as es-
sências se ativem nessa chama, que se inflamem nesse 
fogo. Possibilita-nos comungar com Samana, preparan-
do assim o advento de uma Nova Raça16, uma raça de 
seres crísticos17.

16 Nova Raça. Novo estado de consciência da humanidade. Ver 
livros A Quinta Raça e Glossário Esotérico, de Trigueirinho,  
Ed. Pensamento (Brasil).

17 Outras informações podem ser obtidas em Los Cristos 
del Nuevo Tiempo – 1ª parte e 2ª parte, de Shimani, e 
em outros estudos gravados por Trigueirinho, Shimani 
e Artur (www.irdin.org.br).
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O Aprendizado  
na Terra

Existem 13 qualidades, expressas por Mainhdra, como 
Mãe do Mundo, que preparam a substância terrestre para 
a união com o estado transcendente de puro amor e per-
dão, a que chamamos Consciência Crística.

Esses 13 Atributos da Mãe Universal são compostos 
por energias angélicas. À medida que vão sendo vivi-
dos pela humanidade, preparam o advento crístico no 
interior dos seres e na vida planetária. 

São eles:

1. Fé

2. Luz

3. Paz
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  4. Proteção

  5. Cura

  6. Unidade

  7. Amor

  8. Perdão

  9. Reconciliação

10. Caridade

11. Humildade

12. Transmutação

13. Fraternidade

A vivência de cada um desses Atributos faz parte do 
nosso aprendizado e nos conduz ao Amor-Sabedoria em 
graus impensados. 

Quão necessários são eles para o nosso diário viver! E 
quão pouco esforço exigem para que se exteriorizem! Se, 
como humanidade, pudéssemos vivê-los, ainda que em 
pequeno grau, muito distinta seria a vida sobre a Terra.

h g

De certo ponto de vista, cada um dos Atributos se re-
laciona com um dos 13 Retiros intraterrenos que formam 
a Rede do Tempo. Essa sagrada Rede, com seus 13 Discos 
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Solares18, guarda o conjunto de informações necessárias 
para que a vida terrestre possa transcender seu estado 
atual e ingressar em um Novo Tempo, a Nova Terra tão 
anunciada pelas profecias19. 

Na tabela a seguir encontraremos essa relação en-
tre Atributos e Retiros. Que estejamos atentos, porém, 
para não nos restringirmos a ela. Trata-se apenas de uma 
chave inicial para a compreensão de realidades amplas e 
multidimensionais. 

18 Disco Solar. Artefato suprafísico que guarda informações 
acerca do passado e do futuro da vida evolutiva na Terra.

 19 A Rede do Tempo e suas Hierarquias foram contatadas por 
diferentes grupos nos últimos anos. Mais informações 
podem ser encontradas também nos estudos gravados por 
Trigueirinho, Shimani e Artur (www.irdin.org.br).
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Atributo da  
Mãe Universal

Retiro da  
Rede  

do Tempo

Disco 
Solar*

Localização

Fé Monte Shasta Emanashi
Califórnia, 

EUA

Luz
Vale Siete  

Luminarias
Sipenbo México

Paz Ciudad Blanca Aromane Honduras

Proteção Guatavita Xemancoo Colômbia

Cura Roraima Urinam Venezuela

Unidade
Cueva de los 

Tayos
Jacintah Equador

Amor Paititi Ilumana
Selva do 

Manu, Peru

Perdão Lago Titicaca Demayon Bolívia/Peru

Reconciliação Licancábur Ramayah
Deserto de  
Atacama, 

Chile

Caridade Talampaya Mitakunah
La Rioja,  
Argentina

Humildade
Serra  

do Roncador
Omsarah Brasil

Transmutação Aurora Ulimen Uruguai

Fraternidade Antártida Ion Antártida

* Nos nomes dos Discos Solares, as sílabas tônicas estão grifadas.
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Não é por acaso que o Retiro de Monte Shasta – 
que na simbólica coluna vertebral da Rede do Tempo 
representa o centro energético coronário20 – é o que 
guarda em seu Disco Solar Emanashi informações so-
bre os 13 Atributos da Mãe Universal. E, ao ser ativa-
do, ativa toda a Rede do Tempo.

h g

Quando a Hierarquia Kuthullim21 assumiu recen-
temente a função de Senhor do Mundo, foi-nos escla-
recido que Mainhdra, como Mãe do Mundo, assumia a 
regência dos Espelhos22 dos Retiros da Rede do Tempo. 

Isso significa não só que Sua energia passaria a 
estar mais próxima da esfera planetária, mas que da-
ria início, de maneira mais contundente, ao processo 
de unificação das coordenadas de tempo e espaço 
desses Retiros. 

20 Centro coronário. Centro etérico, situado no alto da cabe-
ça, coliga o ser com realidades e energias cósmicas.

21 Kuthullim. Elevada Hierarquia, no passado conhecida 
como Mestre Ascencionado Kuthumi (Koot Hoomi ou 
K.H.). Esteve encarnado como São Francisco de Assis.

22 Espelho. Núcleo de consciência, energético e suprafísico, 
cuja tarefa é receber e transmitir vibrações e informações 
lumínicas. Uma rede de Espelhos mantém integrada a vida 
nos universos em todos os seus níveis e dimensões.
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Os Centros Planetários23, como Lis, participam 
desse processo apoiando o despertar das almas e dos se-
res. Assim, por intermédio da energia mariana24, a cura 
em Lis une-se à atividade interna dos Discos Solares da 
Rede do Tempo.

23 Os sete principais Centros Planetários são: Miz Tli Tlan 
(centro regente), Aurora, ERKS, Mirna Jad, Lis, Iberah, 
Anu Tea. Ver livros de Trigueirinho, Ed. Pensamento (Bra-
sil) ou estudos gravados de Trigueirinho, Shimani e Artur 
(www.irdin.org.br).

24 Energia Mariana. Aspecto da energia-consciência da Mãe 
do Mundo, expresso por Maria quando de sua passagem 
pela Terra. Maria e as Virgens visualizadas pelos videntes 
no decorrer dos séculos são aspectos da consciência de 
Mainhdra.
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Regência  
Interna de Lis

Cada Centro Planetário possui uma regência trina. 
“Assim como é acima, é abaixo”, anuncia a lei universal. 
A regência de Lis está, portanto, composta por três gran-
des Hierarquias.

Do ponto de vista evolutivo, ou seja, do ponto de 
vista da Confederação de Mundos Evoluídos25, uma re-
gência é o canal por meio do qual aquele âmbito se co-
liga a uma fonte maior. Por meio de uma sucessão de 
regências, cada qual coligada acima e abaixo com seus 
respectivos contatos, chegamos à Fonte Única.

25 Confederação de Mundos Evoluídos. Núcleo hierárquico 
universal e cósmico, composto por consciências represen-
tantes de mundos e civilizações que integram a parte ope-
rativa da regência central do cosmos.
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Nesse sentido, reger significa exprimir fielmente uma 
vontade superior e ter o poder de conduzir as consciên-
cias no fluxo dessa vontade.

h g

A palavra Hierarquia é uma palavra ampla. Pode sig-
nificar um conjunto de elevadas consciências que atua 
como uma unidade em determinado âmbito. Por exem-
plo, a Hierarquia planetária ou intraterrena, a Hierarquia 
solar, a Hierarquia cósmica. 

Também significa uma consciência que transcendeu 
o estado humano e que, integrando no cosmos uma das 
linhas de luz criadora, pode manifestar-se como um ser. 
Todavia, é mais do que isso: é um estado de consciência 
transcendente, onipresente, que exprime leis universais 
e energias de Raio específicas. Uma Hierarquia represen-
ta uma tarefa do Plano Cósmico de Evolução.

Por tudo isso, mesmo conhecendo algo de suas pas-
sagens pela vida terrestre, somos convidados a nos rela-
cionar com as Hierarquias em níveis amplos, sem perso-
nalismos. Desse modo, mais unidos estaremos à essência 
que manifestam e nos integraremos à tarefa que repre-
sentam. Na verdade, é assim que nos unimos às Hierar-
quias: unindo-nos fielmente ao Plano de Evolução.

h g
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A regência de Lis está composta por seres que recen-
temente compartilharam da vida da superfície da Terra. 
Isso se dá pela Lei do Sacrifício, uma das leis que regem a 
descida de elevadas consciências à dimensão terrestre. 

Do ponto de vista universal, o sacrifício não está li-
gado a restrição, renúncia dolorosa ou privação. Sacri-
fício é um processo de liberação e ativação da essência. 
Por meio do sacrifício, a vida na forma sacraliza-se. É, 
portanto, um ofício de tornar a vida sagrada.

h g

A regência trina de Lis é composta por Israel, Leme-
liac e Samaritanael.

H I

Mantra de contato: Israel / Israel / Rael / Israel

Representa a lei monástica em Lis, e também a 
energia de cura.

É o Sacerdote Maior de Lis.

Foi Jacob, personagem bíblico, terceiro patriarca 
do povo hebreu26. Segundo a tradição, guardava 
estreito relacionamento com o mundo angélico.

26 Os doze filhos de Jacob deram origem às doze tribos que 
formaram o povo hebreu.

•

•

•
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Encarnou como importante chefe indígena ame-
ricano. Nos planos internos, reconhecido como 
Hannuadek, é Membro do Conselho indígena 
do Retiro Intraterreno de Monte Shasta. Como 
Conselheiro Maior, tem a tarefa de manter a 
consciência do Retiro coligada com a consciên-
cia das estrelas, especialmente a constelação da 
Ursa Maior. 

Esteve encarnado recentemente como João XXIII 
(1881-1963), papa católico, conhecido em todo 
o mundo como O Papa Bom. Extraoficialmente, 
a ele são atribuídas importantes profecias27.

Incumbe-se também da regência de um núcleo 
suprafísico situado na contraparte sutil de Jeru-
salém, formado por um vórtice energético28 de-
nominado Gethsemanír, estado de consciência 
que tem origem na sétima dimensão e se projeta 
até a quarta.

É sacerdote do Monastério Raima, no Retiro In-
traterreno de Roraima.

27 Le Profezie di Papa Giovanni, Pier Carpi, Edizioni Medi-
terranee, Roma.

28 Vórtice energético. Movimento inteligente de energia te-
lúrica que se manifesta em uma coordenada de tempo e es-
paço específica. Por intermédio dele trabalham membros 
da Irmandade Branca no planeta.

•

•

•

•
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H L

Sacerdote de Lis.

Representa em Lis a Contemplação e o Serviço.

Desenvolve importante tarefa com a energia da 
Misericórdia.

Esteve recentemente encarnado como João 
Paulo II (1920-2005), papa católico. 

No cosmos, é reconhecido como Ychkerahel.

H S

Hierarquia encarregada dos Espelhos de Lis.

Representa o contato com os Espelhos de Lis e 
a aproximação à consciência de Mainhdra e de 
Thaykhuma29. 

É a consciência que se manifestou como a samari-
tana, num encontro com Jesus ( João, Cap. 4).

29 Thaykhuma. Hierarquia regente dos Espelhos no cosmos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ampliando 
Informações 

Segundo informações recebidas pelo grupo de con-
tato do qual somos parte, quem foi João Paulo II é hoje 
um ser que alcançou o sexto nível de consciência, o que 
significa ampla compreensão e união com o Propósito 
Divino. 

Quando seu ser ofertou-se à elevação das almas des-
ta humanidade, foi conduzido a um aprofundamento de 
suas tarefas junto às bases suprafísicas e intraterrenas.

Em sua recente encarnação como João Paulo II gerou 
um movimento interior vivo, rumo à Consciência Cris-
to. Como consequência, as almas se elevavam, qualquer 
que fosse o seu grau evolutivo. Isso acontecia como par-
te da tarefa divina de redenção que a Hierarquia Cristo 
Samana manifesta.
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Hoje, Lis, como Espelho central na região de Dornes, 
em Portugal, estendendo-se e conectando-se com os Es-
pelhos em Aljustrel30 e na área da Árvore das Aparições, 
em Fátima, irradia elevado grau de consciência e alcança 
aspectos profundos do plano inconsciente.

h g

Algumas das tarefas de Lemeliac ( João Paulo II)  são 
compartilhadas com Samaritanael, que é ponte de contato 
com a Hierarquia Thaykhuma. Juntos, buscam criar con-
dições favoráveis para que as mônadas e seres cósmicos 
que devem ser reconvertidos e redimidos possam sê-lo.

Transmitem uma mensagem maternal de Mainhdra, 
que prepara mais ampla manifestação de Samana. Sama-
na, como nível mais elevado da Consciência Cristo, tor-
nará a consciência terrestre mais receptiva à vida divina. 
Após a transição que hoje vivemos, ou o final dos tem-
pos, virão os “mil anos de paz e de perdão”, quando essa 
vida divina poderá exprimir-se mais livremente.

Lemeliac colabora ativamente na revelação da men-
sagem que Mainhdra traz para estes tempos, e também 

30 Aljustrel. Uma das aldeias mais antigas da freguesia de Fá-
tima; é, portanto, parte de Fátima. Nessa aldeia nasceram 
e passaram a infância Lúcia, Jacinta e Francisco, os três 
pastores a quem a Virgem apareceu. Não confundir com o 
município de Aljustrel, mais distante, que também existe 
em Portugal na região do Baixo Alentejo.
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na tarefa que cumpre Murielh31, uma lida direta com as 
forças involutivas: reconversão e exorcismo de forças do 
inconsciente humano, forças geradoras de tribulações.

h g

Samaritanael é a regente dos três conjuntos de Espelhos 
de Lis, tarefa assumida desde o tempo de Jesus e que, em 
estado contemplativo, é compartilhada com Mainhdra. 

Os Espelhos de Dornes, em Portugal, são a nascen-
te central de Lis, um recinto de acesso suprafísico e in-
traterreno. A atividade energética de Lis, na superfície 
da Terra, está a cargo principalmente das consciências 
angélicas e arcangélicas. Essas consciências, em contato 
com os níveis espirituais, são os protetores, os guardiães 
e os mensageiros das almas que se aproximam de Lis. 

Samaritanael também canaliza, como Hierarquia, a 
energia devocional transmitida por Mainhdra, que por 
sua vez a recebe de Thaykhuma. Atua como ligação en-
tre níveis profundos da energia criadora de Lis e a su-
perfície da Terra.

h g

31 Murielh. Elevada Hierarquia do Centro Planetário Aurora. 
Hoje, assume a tarefa de Instrutor do Mundo. Foi conheci-
do em sua última encarnação como o estigmatizado Padre 
Pio de Pietrelcina (1887-1968).
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O Anjo da Paz, consciência angélica de Lis, represen-
ta a redenção, o perdão e o amor vivo de Deus, de ma-
neira especial para as almas encarnadas na Europa; e a 
Missão Arcangélica é a ponte para que seres de diferentes 
crenças possam alcançar uma consciência mais univer-
sal, ativando neles o verdadeiro amor crístico.
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Fátima e Lourdes, 
Expressões de Lis

Um Centro Planetário é uma realidade ampla, si-
tuada em outra dimensão da consciência, distinta da-
quela em que nos encontramos na superfície da Terra: 
encontra-se em uma coordenada de tempo e de espaço32 
intraterrena. 

A dimensão intraterrena pode comunicar-se com 
a da superfície por meio de portais, portas, túneis di-
mensionais e também por meio de áreas de fusão de 
coordenadas.

32 Coordenada de tempo e de espaço. Expressão usada aqui 
no sentido de campo da consciência universal em que a lei 
evolutiva atua de maneira específica, delimitando um âmbi-
to no espaço e um modus operandi no transcurso do tempo.



48

O Centro Planetário de Lis projeta-se na contrapar-
te sutil da Europa e abarca uma área que vai desde Fá-
tima33, em Portugal, até Lourdes, na França, passando 
pelos Pirineus.

Sua especial relação com a consciência da Mãe do 
Mundo propicia-lhe uma expressão bastante própria da 
energia angélica. Notória foi a participação do Anjo da 
Paz, uma emanação do Arcanjo Rafael, na aparição da 
Virgem em Fátima em 1917.

Os Pirineus, por sua vez, com sua magnífica beleza 
e harmonia, correspondem a recintos internos, bases su-
prafísicas onde o trabalho de elevadas consciências dévi-
cas e angélicas converge de maneira especial. 

h g

Existem bases de operações de Lis em Fátima, em 
Lourdes e nos Pirineus, destinadas a diferentes tarefas. 

Fátima e Lourdes trabalham de modo complementar, 
dentro da tarefa de Lis. Pela coordenada magnética e telú-
rica que possuem, e por suas coligações com o Centro Lis, 
esses locais foram escolhidos para a aparição da Virgem, que 
como sabemos é uma manifestação da Mãe do Mundo:

33 Fátima. Outras informações podem ser encontradas no  
livro O Ressurgimento de Fátima (Lis), de Trigueirinho,  
Ed. Pensamento (Brasil).



49

Em Lourdes, em 1858, para a vidente Bernadete34.

Em Fátima, em 1917, para os três pastores: Lúcia, 
Francisco e Jacinta.

h g

Lourdes, como prolongamento de Lis, atrai uma 
energia próxima dos seres humanos, facilitando a cone-
xão interior e o despertar da devoção. Fátima leva-nos à 
contemplação e ao contato interior com a Trindade.

Cabe-nos descobrir a mensagem que Mainhdra de-
positou nesses locais durante suas aparições em 1858 e 
em 1917, e que nos planos internos ainda está viva e 
ardente.

Qual a função de Lis em Fátima e em Lourdes, para 
estes tempos? Ativar um estado de consciência superior 
nos seres que habitam a superfície do planeta, em espe-
cial na área física que corresponde ao âmbito desse Cen-
tro, em colaboração com os demais Centros Planetários. 

A nós, seres de boa vontade e servidores, cabe tra-
balhar, conhecer e irradiar a energia cósmica da qual a 
Mãe do Mundo é expressão, a força motriz de criação 
nos universos e na Terra. É uma energia-consciência re-
lacionada ao Espírito de Deus ou Espírito Santo. 

34 Bernadette Soubirous (1844-1879).

•

•
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Essa energia-consciência é encontrada também na 
consciência do coração, porém ativada por Deus e não 
pelo ser humano. É ela que nos sustenta interiormente 
em nosso caminhar e possibilita manter-nos firmes na 
meta. É a voz interior de Deus em nós. Em suas múlti-
plas expressões, contém uma só energia, uma só inten-
ção, uma só missão, um só propósito. 

Em Lis, exprime-se como paz, como reconversão, 
como purificação; como o advento de um novo mundo e 
de uma nova humanidade.

h g

Inúmeras consciências compartilham as tarefas dos 
Centros e Retiros Planetários. Algumas assumem man-
ter-se em contato com a humanidade e instruí-la mais 
diretamente. Não raro, suas atividades abarcam vários 
Retiros e Centros, pois operam simultaneamente em di-
ferentes coordenadas de tempo e de espaço, de acordo 
com a Lei da Onipresença.

Além da regência trina de Lis – Israel (João XXIII), 
Lemeliac (João Paulo II) e Samaritanael (Regente dos Es-
pelhos) – fomos contatados por outros Irmãos Maiores: 
a consciência de José, esposo de Maria (mãe de Jesus); 
a consciência de Santa Ana; a consciência de Bernadete, 
a vidente de Lourdes, também representantes da Grande 
Irmandade Branca.
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Aproximação  
a Fátima

A consciência que se manifestou como Santa Ana35 é 
uma das Hierarquias de Lis atuantes por intermédio do 
núcleo suprafísico de Fátima. Transmite as energias do 
Espírito Trino, que podemos encontrar em Fátima, em 
Aljustrel e em Dornes. Cada lugar mantém uma quali-
dade específica e exprime um Raio determinado, sendo 
todos expressões de Lis.

Sabemos que Samaritanael está a cargo dos Espelhos 
de Lis de maneira geral, mas há seres que assumem cada 
um deles, respeitando a lei e a sintonia. 

35 Santa Ana ou Sant’Ana (do latim, Anna; do hebraico trans-
literado, Hannah, que significa Graça) foi mãe de Maria, 
a mãe de Jesus.
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A tarefa da Hierarquia Santa Ana em Lis é transmitir 
a energia-consciência da Trindade e dirigir o Espelho 
de Aljustrel, tarefa designada por Mainhdra. 

h g

O Centro Lis trabalha unido a Anu Tea, Centro Pla-
netário cujo núcleo esteve situado entre o Japão e a Ocea- 
nia, e recentemente (em 2011) trasladou parte de sua 
atividade, adequando-se às mudanças em ato no planeta. 
Ainda que os Centros Planetários atuem mundialmente, 
até hoje, de maneira especial Lis-Fátima transmitiu equi-
líbrio para o continente europeu; Anu Tea, para a Ásia. 
Mas todo esse processo está em transformação, pois es-
tamos em plena transição planetária.

Lis possui núcleos que trabalham com transmutação 
de energias, elevação das consciências por meio da con-
templação e do contato com a Trindade. Fátima repre-
senta a Trindade, mensagem que Mainhdra transmitiu 
em suas aparições.

Fomos informados de que, estando a irradiação dos 
Espelhos de Lis mais amplamente ativada na coorde-
nada da superfície da Terra, milagres imprevistos pode-
rão ocorrer por intermédio de seres que assumam a vida 
consagrada e sejam transmissores da energia-consciên-
cia do Espírito Santo. 

h g
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Em Aljustrel, coordenada física para coligação com 
um dos Espelhos de Lis-Fátima regido por Santa Ana, 
podemos contatar de modo especial a energia mariana. 
Ali, somos chamados a despertar nossa devoção superior 
e a nos voltar para a contemplação. Podemos também es-
tabelecer um contato interior mais direto com a missão 
arcangélica, por intermédio do Anjo da Paz. 

Como servidores, somos convidados a colaborar na 
sustentação energética do lugar, por meio da oração, da 
purificação da mente e das emoções, da reorganização in-
terior, da penitência36, da gratidão, do silêncio, da adora-
ção a Deus e do acolhimento de energias cósmicas. 

Santa Ana guarda as chaves de acesso a Espelhos de 
Lis que podem estar ativos entre nós para a transforma-
ção da vida na superfície da Terra.

36 Penitência. Conscientemente e por livre escolha, reunir os 
aspectos que estão dentro de nós e que não mais devem 
estar ali, e ofertá-los ao Alto.
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Aproximação  
a Lourdes 

Como membro do Conselho Regente do Retiro de Lis  
em Lourdes, a consciência Antuakh37 apresenta-se tam-

37 Antuakh. Segundo a literatura ocultista, Antuakh, entre 
outras projeções, manifestou-se nas seguintes personali-
dades: profeta Samuel; José, esposo de Maria; Amphibalus, 
monge inglês (303 d.C.); Santo Albano; Proclos, filósofo 
grego (411-485 d.C.); Roger Bacon, monge alquimista 
(1211-1294); Christian Rosenkreutz (fim do séc XIV); Pa-
racelso (séc XV); Francis Bacon, que teria escrito as peças 
de Shakespeare (1561-1626). De 1710 a 1822 aparecia fisi-
camente em diferentes lugares e era chamado Conde Saint 
Germain, na França; Wonderman, na Alemanha; Conde 
Bellamore, em Veneza; Príncipe Rakoczy, em Dresden. 
Mensageiro de Andrômeda, cuja grande capacidade trans-
mutadora estará, neste final dos tempos, focalizada de 
modo especial no hemisfério norte, por intermédio de Lis, 
em Lourdes. Outras informações no Glossário Esotérico, 
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bém sob as vestes de José, esposo de Maria, a mãe de Je-
sus. Parte de Sua tarefa em Lourdes é acender nos seres 
a devoção. Pela abertura que essa energia devota propor-
ciona, a cura pode mais facilmente alcançar os que dela 
necessitam. Devoção é algo que as pessoas que chegam a 
Lourdes podem facilmente compreender e viver.

Nossa falha como humanidade, ao nos dirigirmos 
a esses locais sagrados, tem sido procurar extrair suas 
energias curadoras para uso próprio e sob condições por 
nós imaginadas. Raramente nos abrimos incondicional-
mente ao Universo para que Ele opere milagres em nós, 
a sua maneira e a seu tempo. 

Quando vamos a locais sagrados para usufruir e não 
para dar, não nos integramos às leis universais; perma-
necemos na superfície dos fatos, não ativamos nossa 
essência, não transcendemos a lei cármica, não irradia-
mos cura para o planeta. Assim, permanecemos presos 
a fenômenos e à cura física, enquanto a verdadeira cura, 
proporcionada por Lis e pelos demais Retiros e Centros 
Planetários, é a cura do ser, que ocorre em todos os pla-
nos e advém de uma ampliação da consciência. 

de Trigueirinho, Ed. Pensamento (Brasil). Especificamen-
te sobre sua encarnação como o Conde Saint Germain, ver 
livro Conde Saint Germain, por Isabel Cooper-Oakley, Ed. 
Mercuryo (Brasil).
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É pelo amor e pelo perdão que poderemos ser re-
dimidos; então, verdadeiramente curados. De outro 
modo, a energia de cura – tão necessária – se dissipa e 
não se interioriza. 

Por isso somos permanentemente chamados a rever 
nossa atitude, nas mínimas situações. É a atitude que 
determina o contato com os Retiros suprafísicos – isto 
temos que ter bem claro. Podemos estar fisicamente na 
gruta de Lourdes, beber da sua fonte e banhar-nos em 
sua água, e nem por isso sermos tocados pelas fontes 
internas de Lis. Vemos, portanto, quão diferente seria 
a situação do planeta, se distinta fosse a nossa atitude, 
como humanidade. 

O Retiro Intraterreno de Lourdes transmite princí-
pios simples aos que recorrem à sua cura nestes tempos: 
orar, aspirar sinceramente aos planos internos e coligar-
-se com a energia da Trindade. Assim, estaremos permi-
tindo que a alma cresça em nós.

h g

Um contato sincero com o Retiro em Lourdes tem 
possibilidade de equilibrar o carma de muitas encarna-
ções. Pela energia da Misericórdia ocorrem transforma-
ções que, de outra maneira, exigiriam longos processos 
de reequilíbrio e reconstrução dos corpos e dos seres. 
Por intermédio de Lourdes procura-se equilibrar de 
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modo especial o carma gerado pelas guerras e pelo abuso 
do poder pelos países da Europa.

Lis trabalha a Devoção e a Contemplação. O Retiro 
em Lourdes trabalha a parte cósmica do ser. Por isso, é 
importante que a atividade que se desenvolva na super-
fície da Terra, em coligação com esse Retiro, seja uma 
atividade com características cósmicas. 

h g

Lis abre suas portas para acolher as almas, acende 
seus Espelhos, à espera da resposta dos grupos e dos se-
res orantes, para que sua luz encontre canais por onde 
irradiar.

Portanto, estamos sendo efetivamente chamados a 
sintonizar-nos com Lis, a compreender sua energia em 
seus múltiplos aspectos, a aprendermos a nos aproximar 
do Espírito Santo, do ponto de vista cósmico.

Antuakh nos alerta: “é preciso reunir as almas que 
assumiram os compromissos com Lis para estes tempos,  
há que reformar a Europa para Deus...”

Onde estarão esses servidores? 

Vivemos um momento em que nossas necessidades 
individuais devem ser esquecidas, para que, como hu-
manidade, possamos responder à Hierarquia.
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Revelações de 
Bernadete

Bernarda é um dos nomes pelos quais a Consciên-
cia que esteve encarnada como Bernadete se identifica. 
Como sabemos, na Irmandade um nome designa uma 
tarefa. Ao se mudar de tarefa, o nome é atualizado. 

A atual função de Bernarda, dentro de Lis-Lourdes, é 
trabalhar pela cura e pelo resgate dos seres. 

h g

Bernarda esclarece-nos que muitas vezes, ao nos 
aproximarmos da energia dos Centros de Amor38, surge 

38 Centros de Amor. Assim os Centros Planetários são de-
signados pela Irmandade.
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dentro de nós um sentimento de angústia ou de medo da 
transformação. 

O que fazer para transcender esse temor da trans-
formação interior? Instrui-nos Bernarda: “devemos coli-
gar-nos mais com Lourdes e Lis. Podemos usar mantras 
e orações39; trabalhar com firmeza, alegria e em paz. 
Existe uma urgência planetária, mas nossa transforma-
ção interior também é urgente.” 

“O que é a paz, a redenção, o perdão e o amor?”, 
pergunta-nos Bernarda. Podemos perceber internamente 
essas energias? Podemos perceber o que alcançamos e 
qual é o impedimento para o passo seguinte? 

As transformações vividas serão percebidas no trans-
curso do tempo. Não as percebemos de imediato. Mui-
tas vezes, só sentimos a angústia e o medo, decorrentes 
de movimentos antagônicos em nosso inconsciente, no 
subconsciente ou mesmo no consciente.

h g

Como Irmã mais experiente, Bernarda nos transmite 
que, encarnada como Bernadete, sua maior prova não foi 
a repercussão das aparições de Maria em Lourdes, mas o 
que se deu após ter ingressado no convento. 

39 Mantras e orações. Ver Apêndice deste livro.
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Entre 1861 e 1862, teve que aprender a transcender 
a dor, a condição da matéria, e elevar-se a um estado de 
fé, de uma fé contemplativa40.

Mainhdra, como Maria da Imaculada Conceição, ins-
truiu-a sobre como proceder. Era algo simples: ofertar a 
Deus todo e qualquer pensamento, por mais impuro que 
pudesse parecer, fosse ele consciente ou inconsciente, 
no exato momento em que surgia na mente. Ofertá-lo a 
Deus e aguardar a resposta em paz.

Uma chave para se escutar a resposta é a contempla-
ção, e o caminho para ela pode ser construído pela ora-
ção contemplativa41, em que se repetem palavras sagra-
das, pausadamente. Uma oração ou um trecho de uma 
oração universal podem ser usados para isso42. 

h g

40 Segundo relatos históricos, Bernadete refugiou-se como 
pensionista indigente no hospital das Irmãs da Caridade 
de Nevers, em Lourdes (1860). Ali recebeu instrução e, em 
1861, pôde redigir, ela mesma, o seu primeiro relato escri-
to das aparições; e, em janeiro de 1862, o Bispo de Tarbes 
reconheceu oficialmente a realidade das aparições.

41 Ver opúsculo Exercício de Oração Contemplativa, Ordem 
Graça Misericórdia / Irdin Editora (www.irdin.org.br)

42 Do Apêndice deste livro constam algumas orações que po-
dem ser usadas para esse tipo de exercício contemplativo.
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Quando Bernadete viveu o intenso processo das apa-
rições de Mainhdra, compreendeu que deveria redimir 
seus aspectos mais impuros. Uma forma de transmuta-
ção e de equilíbrio de todo esse processo foi uma opor-
tunidade especial que recebeu: naquela época, os Anjos 
dos Pirineus lhe transmitiam mensagens. Orientavam- 
-na sobre como levar adiante a difícil situação engendra-
da em sua família e na comunidade local. 

Bernadete foi amedrontada, castigada e julgada. E 
sua atitude interior foi o instrumento para ajudar na re-
denção dos que a julgaram e estiveram vinculados a seu 
entorno desde vidas passadas. 

h g

Bernarda revela que na gruta de Lourdes, onde 
Mainhdra se projetou, existe uma conexão direta com 
uma base suprafísica situada aos pés dos Pirineus, 
próximo a Lourdes. 

Em Lourdes está guardado um anúncio para a reden-
ção e a cura planetária. É da sagrada energia que flui por 
esse canal que as forças da oposição procuram servir-se, 
ao tentar absorver a energia ali depositada por seres ino-
centes que devotamente buscam, nesse lugar, a cura de 
seus males. 
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A Irmandade nos convoca hoje como servidores 
orantes, para que a Misericórdia dos Retiros e Centros 
de Amor seja irradiada para todo o planeta. Estamos em 
tempos de resgate das almas, de serviço, de oração e de 
caridade. Por essas ações, uma semente de luz é deposi-
tada no coração dos seres que são assistidos – e germina 
no tempo correto.

Que possamos caminhar como servidores abnega-
dos, sintonizados com a tarefa dos Retiros, apoiando e 
resguardando sua manifestação na superfície da Terra, 
em prol do Bem comum.





SEGUNDA PARTE

A  V
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Os Jardins de Lis

Segundo nos instrui João XXIII (Israel), os sete Jar-
dins de Lis compõem um núcleo por onde a energia dos 
mundos espirituais converge para os mundos materiais. 
Esses Jardins são estados de consciência; expressão ím-
par da energia da Mãe do Mundo, ou energia mariana, 
como também se costuma chamar.

O Templo Maior de Lis – o Templo de Jacob –, ener-
geticamente situado próximo aos Jardins, é um dos pon-
tos focais da regência desse Centro Planetário.

P J

Nesse Jardim a luz cósmica torna-se visível para os 
seres. Conta com a participação de consciências que vi-
veram processos de despertar em níveis materiais e ima-
teriais, consciências curadoras e outras, que conhecem 
e aplicam uma ciência cósmica, transcendente. Nesse 
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Jardim, as energias imateriais canalizadas pelos Espelhos 
de Lis trazem o impulso e os elementos necessários para 
o início de um processo redentor nas almas.

É o Jardim da Iniciação. Iniciação aqui significa o 
despertar do nível espiritual. A atividade das energias e 
dos seres nesse Jardim permite desprogramar experiên-
cias negativas registradas na essência das almas e ativar 
sua luz em um novo padrão. 

Quando se desprograma uma essência, pode-se in-
troduzir nela uma nova molécula, criada em Lis. Essa 
molécula significa informação essencial, evolutiva e su-
perior. É informação espiritual e criadora, e tem o poder 
de multiplicar a si mesma no interior dos seres, amplian-
do assim suas possibilidades lumínicas.

Tendo assim a essência recondicionada, o ser passa 
a viver e a sentir de maneira renovada o que antes vivia 
e conhecia.

Por meio desse recondicionamento da essência do 
ser, busca-se resgatar aquela informação primeva que 
cada um traz da sua origem no cosmos.

S J

Após a essência ter sido recondicionada no Pri-
meiro Jardim, ela é conduzida ao Segundo Jardim, o 
da transmutação.



69

O processo de transmutação inclui, além da purifica-
ção de condições vibratórias, a recuperação ou reprogra-
mação de energias não sublimes. 

Para que seja possível transmutar as informações e 
vibrações contidas nos sistemas energéticos dos seres, 
são necessários canais que possam atrair e transmitir 
energias potentes. Então, transmutada, a essência pode 
ser reacoplada ao interno do ser e reativar-se. 

No Jardim da Transmutação as energias são conduzi-
das ao equilíbrio por meio de um Raio Cósmico43. Ade-
mais, na essência imprime-se uma nova informação, que 
se ativará no momento oportuno, para que cada ser re-
conheça em seu interior a energia de transmutação como 
um serviço planetário e como uma oferta ao Alto.

T J

O Terceiro Jardim é o da Luz. Luzes provenientes de 
diferentes níveis ingressam nesse Terceiro Jardim ou es-
tado de consciência de Lis. Provêm de níveis elevados, 
do nível devocional em direção ao Alto, seguindo a es-
cala dos Raios44. 

43 Raio cósmico. Emanação em âmbito cósmico de uma das 
energias primordiais ou Raios.

44 Raios. Energias essenciais do cosmos. Emanações da Cons-
ciência Única. Na Terra, existem sete Raios atuantes na 
manifestação dos níveis materiais até o divino (Primeiro: 
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Em cada essência acolhida nesse Jardim, é ativada 
uma informação que até então esteve adormecida. Diz 
respeito ao contato e ao relacionamento com estados de 
consciência elevados, como a devoção e a contempla-
ção. São estados imateriais de energia que se podem al-
cançar sempre, desde que a abertura seja sincera e sem 
preconceitos.

Os seres desse Jardim canalizam essas energias do 
plano devocional aos mais elevados, porém cada expe-
riência é única. Cada essência é tratada de um modo dife-
rente, a depender de seu grau evolutivo e de seu carma.

Nos Jardins de Lis, o carma é considerado como 
um processo de aprendizagem e não como sofrimento. 
Quando as essências ingressam nos Jardins, são tratadas 
como núcleos vivos, em aprendizado no universo e no 
planeta. Assim, por meio da relação com as energias cria-
doras, essas essências vão sendo trabalhadas. 

Cada essência guarda em si uma origem e um des-
tino, e segundo os caminhos que trilhar, seguirá rumo 

Vontade-Poder. Segundo: Amor-Sabedoria. Terceiro: Inte-
ligência em atividade. Quarto: Harmonia. Quinto: Conhe-
cimento e ciência. Sexto: Devoção e entrega. Sétimo: Or-
dem, cerimonial e ritmo). E outros cinco Raios, imateriais, 
que agora começam a permear a consciência terrestre em 
maior proporção (Oitavo: Inter-relacionamento de Univer-
sos. Nono: Onipresença. Décimo: Transfiguração. Décimo- 
-primeiro: Onisciência. Décimo-segundo: Libertação).
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a um nível mais elevado ou a outros, intermediários. 
Em Lis, cada essência é tratada como uma informação 
cósmica que pode se modificar pelas aprendizagens e 
experiências que os seres humanos vivam no planeta. 
A essência recebe as informações criadoras em sua Ori-
gem. Pelo uso do livre arbítrio, essas informações po-
dem ser modificadas. 

Como os seres humanos saberão que têm, em si, essa 
informação essencial? Isso, o sentir lhes confirmará.

Assim, em um mesmo planeta, podemos ter um con-
templativo, um devoto ou um monge. A vocação está 
no coração, na molécula de informação que se ativa e 
desperta para um novo processo.

Q J

O Quarto Jardim é o da energia do Amor. Um amor 
cósmico é recebido e canalizado nesse Jardim, por meio 
dos seres imateriais e suprafísicos que nele habitam.

O passo a ser dado agora é o do aprendizado do 
verdadeiro amor, aquele que Cristo expressou e impri-
miu no planeta como Mestre Jesus. Ele é um símbolo 
vivo desse amor universal, que chegou a se manifestar 
no nível físico, e o canalizava de essência a essência, 
curando e redimindo por intermédio do Coração. Seu 
Ser tinha em si não só a energia de Lis, mas a de cada 
Centro Planetário. 
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A energia cósmica do amor ingressa na essência e, 
segundo a reação que se processa em seu núcleo, a ener-
gia pode ancorar em maior ou menor grau. 

Nesse processo, registros de nível humano e terres-
tre são substituídos por outros de âmbito cósmico e uni-
versal. Assim, esse núcleo começa a pulsar de acordo 
com um novo diapasão e a alma pode aproximar-se mais 
da mônada.

É pelo relacionamento com as energias cósmicas e 
com as energias dos Centros Planetários que os seres 
percebem sua vocação e sua linhagem. Isso é real.

Q J

Esse é o Jardim da Pureza. Em termos confederados, 
pureza significa sublimação da matéria por meio da re-
novação dos corpos. Dessa maneira – pela sublimação 
– a energia criadora atua em cada nível do ser e também 
sobre a essência. 

A essência é, para Lis, a trasmissora do impulso para 
a modificação das energias nos seres e nos corpos. Por 
isso, Lis trabalha a partir de níveis tão interiores. 

Para que haja pureza de pensamento é necessário 
que a essência esteja desprogramada e seja renovada. 
De outro modo, a mente estará permanentemente so-
frendo interferências.
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Quando, na essência, ingressa uma energia superior 
organizada por Lis, essa essência pode transmitir novo 
padrão vibratório. Isso mobiliza o que não é puro nos 
corpos do ser ou, pelo menos, ajusta o que não é correto. 
Por essa razão, é importante aproveitarmos cada opor-
tunidade de transformação, sem nos apegar a vivências 
passadas, e deixar-nos transformar.

O Jardim da Pureza enviou a muitos devotos sua su-
til energia: a pureza da transformação. Muitos a aceita-
ram, mas outros a rechaçaram, pois é uma energia que 
impulsiona transformações profundas do núcleo egóico 
e o leva a perceber o estado no qual se encontra e reco-
nhecer a qualidade do pensamento que manifesta. 

Imaginemos que um grande espelho no Jardim da 
Pureza envia raios e esses raios transportam moléculas 
que são introduzidas na essência dos seres. As vibrações 
dessas moléculas lumínicas são retransmitidas pela es-
sência e impulsionadas com força sobre os núcleos da 
personalidade e do ego. Quando tais vibrações chegam a 
esses núcleos, todo o ser deve se equilibrar, transformar- 
-se. De outro modo, surge um movimento fricativo que a 
personalidade não suporta.

S J

O Sexto Jardim é o da Devoção Onipresente. Rela-
ciona-se com o Sexto Raio por intermédio de uma nova 
luz que Lis pode expressar.
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Os seres desse jardim canalizam o Sexto Raio pla-
netário, de Devoção, juntamente com o Nono Raio, da 
Onipresença. Por meio dessa fusão de energias, a essên-
cia começa a participar de um nível de consciência mais 
elevado, que lhe permitirá compreender outros padrões 
e obter outra visão, outra percepção, diferente da que 
tinha antes.

A devoção abre portas para as mais elevadas dimen-
sões. Unida ao Raio Onipresente permite, sobretudo, ge-
rar uma energia de equilíbrio, amor e fé.

O afluxo dos Raios imateriais sobre o planeta está 
se tornando mais intenso. O Nono Raio, da Onipresen-
ça, permitirá ao eu consciente manter sua conexão com 
a alma em momentos agudos da transição planetária45, 
sem se fixar nos sofrimentos da personalidade mental. 

Há casos em que as essências ingressam no Sexto Jar-
dim, mas as personalidades não o percebem. Começam a 
se dar conta quando, ao responder à urgência da neces-
sidade planetária, na alma reina a paz.

45 Transição planetária. Processo anunciado em muitas pro-
fecias e no qual estamos inseridos hoje. Teve início efetiva-
mente em 1988 e transcorrerá até que a purificação física e 
psíquica do planeta lhe possibilite ingressar em um estado 
de consciência mais amplo: o Novo Tempo, a Nova Terra 
ou a Nova Humanidade.
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S J

É o Jardim da Elevação, dedicado à energia crística. É 
a fusão da Energia Mãe e da Energia Pai que são vertidas 
sobre o planeta. 

Para que as essências sejam permeadas pelas ener-
gias do Sétimo Jardim, os seres imateriais as conduzem a 
um Lago-Espelho em Lis. Nele, a Fonte do Universo se 
expressa por meio de uma energia imaterial e, por esse 
grande Espelho, é irradiada para as essências, para a vida 
da superfície da Terra e para o planeta como um todo.

h g

O caminho das almas é o da união com a Consciên-
cia Universal de Cristo Samana. O amor compassivo é a 
chave para isso. 

Samana, ou Cristo Samana, pode também ser com-
preendido como a essência de Deus no Universo, ou 
ainda como o Coração Pulsante de Deus, no Amor- 
-Sabedoria, dentro da Criação. Está, portanto, presente 
em todos os seres. Todavia, em estado latente, precisa 
tornar-se ativo. 

A dificuldade para que Samana viva em nós está no 
ego pessoal. Essa é a barreira a ser transcendida para al-
cançarmos esse estado sublime de união.
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O Templo de Jacob

O Templo de Jacob é um núcleo central da consciên-
cia de Lis, podendo também ser denominado Templo 
de João XXIII. Os seres que ali chegam são iniciados na 
energia da devoção, são tratados e instruídos. Isso se dá 
também por meio de uma ativação molecular que ocorre 
nos corpos astrais e mentais, e nos corpos de luz46.

A energia sacerdotal rege esse Templo. Por meio da as-
sunção dos votos, no nível em que o contato com o Tem-
plo se dá, o código sacerdotal é transferido para os siste-
mas energéticos dos seres para que possam, a partir de 
então, canalizar energias mais potentes e mais elevadas.

Com a essência restaurada e o equilíbrio dos corpos 
restabelecido, o ser pode perceber-se em um novo esta-

46 Corpo de Luz. Corpo do ser no nível espiritual, faz a pon-
te entre a alma e a mônada.
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do, mais próximo de uma consciência futura, de uma 

Nova Humanidade.

h g

Dada a importância dos 13 Atributos da Mãe Univer-

sal e Sua tão elevada presença em Lis, e para contarmos 

com mais elementos práticos para nos coligar com essas 

realidades, podemos notar as seguintes relações:

Jardins e Templo de Lis Atributos da Mãe Universal

Primeiro Jardim: Iniciação Fraternidade

Segundo Jardim: Transmutação Humildade, Transmutação

Terceiro Jardim: Luz Reconciliação, Caridade

Quarto Jardim: Amor Amor, Perdão

Quinto Jardim: Pureza Cura, Unidade

Sexto Jardim: Devoção 
Onipresente

Paz, Proteção

Sétimo Jardim: Elevação Fé, Luz

Templo de Jacob
Energia Sacerdotal: fusiona, nos 
corpos e nos núcleos internos 
dos seres, todos os 13 Atributos.

h g
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Encontramos simplicidade e prudência nas palavras 

de João XXIII, extraídas de seu Diário Íntimo47:

“O homem prudente é o que sabe calar uma parte da 

verdade que seria inoportuno manifestar e que, calada, 

não prejudica a verdade porque não a falsifica; aquele que 

sabe atingir os bons objetivos a que se propõe, escolhendo 

os meios mais eficazes de querer e de agir; que em relação 

a cada caso sabe prever e avaliar as dificuldades e sabe 

escolher o caminho em que os perigos e as dificuldades 

são menores; aquele que, tendo-se disposto a uma meta 

nobre e grande, não a perde nunca de vista, consegue su-

perar todos os obstáculos e leva-a a bom termo; aquele que 

em qualquer assunto distingue a substância e não se deixa 

enredar pelos acidentes; une suas forças e as faz conver-

gir para bom fim; aquele que na base de tudo isto espera 

o êxito apenas de Deus, em quem põe a sua confiança; e 

mesmo que não consiga realizar totalmente, ou em parte, 

o que pretende, sabe ter andado bem, tudo referindo à von-

tade e à maior glória de Deus.

A simplicidade nada contém que esteja em contradição 

com a prudência, nem vice-versa. A simplicidade é amor, 

47 Il Giornale dell’ Anima e Altri Scritti di Pietà, Giovanni 
XXIII, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1964. Foi 
traduzido para o português pela Livraria Agir Editora: 
João XXIII, Diário Íntino e outros escritos de Piedade.
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a prudência é reflexão. O amor reza, a inteligência vigia. 

‘Vigiai e orai’. Conciliação perfeita.

O amor é como a pomba que arrulha. A inteligência 

prática é como a serpente que nunca cai nem tropeça, 

porquanto vai tateando com a cabeça as desigualdades do 

caminho.”
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Fontes Internas  
de Lis

Por Fontes Internas compreendemos o caudal ener-
gético, hierarquicamente organizado, que flui incessan-
temente de Lis para a consciência planetária. Esse cau-
dal é composto por sete vertentes, sete fontes, cada uma 
com uma vibração específica, que nascem do núcleo que 
denominamos Coração de Lis.

Como vimos, Mainhdra, em sua tarefa como Mãe do 
Mundo, guarda direta relação com esse Centro Planetá-
rio, tanto no resgate das almas como no restabelecimento 
dos princípios originais na raça de superfície. O Coração 
de Lis pulsa com a energia essencial de Mainhdra. Traz 
em si um legado que aguarda o momento de ser entregue 
à raça humana, quando esta se redimir e se regenerar 
como consciência em evolução.
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As sete fontes internas de Lis transmitem estados vi-
bratórios que permanentemente recondicionam o cam-
po psíquico do planeta e ativam, nas almas, sua essência 
mais interna. Constroem, nos planos sutis, as bases para 
um novo mundo.

Essas fontes, tão intimamente ligadas à Consciên-
cia divina em seu aspecto feminino, derivam do gran-
de cristal do centro da Terra48, o cristal MA, de energia 
ouro-rubi, e podem ser assim denominadas:

Paz-redenção
Paz-poder
Paz-reconciliação
Paz-misericórdia
Paz-fé
Paz-silêncio
Paz-transcendência.

A energia cósmica da Transcendência desce dos pla-
nos mais altos de consciência e manifesta-se como ele-
mento de liberação, tanto das almas encarnadas como 
das desencarnadas. 

48 Cristal do centro da Terra. Todo planeta tem em seu cen-
tro um cristal suprafísico que funciona como núcleo re-
ceptor da energia solar e cósmica. Esse cristal retransmite 
para toda a vida planetária o padrão vibratório fundamen-
tal para sua manifestação em todos os reinos e níveis de 
consciência.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Quando essa energia toca a aura terrestre, transforma 
os seres e seus corpos em âmbito molecular. É um im-
pulso que abre caminho para o ingresso e a atuação dos 
Raios Imateriais.

Lis expressa essa energia transcendente também ao 
sublimar as formas por meio de suas fontes internas, isto 
é, ao trabalhar na desestruturação molecular das formas 
em processo de purificação.

Em Mirna Jad essa mesma energia atua de maneira 
diversa, a partir do nível mental concreto. Eleva os pen-
samentos e cria possibilidades de discernimento e inte-
ração com mundos suprafísicos, à medida que a mente 
se eleva para estados superiores de consciência. Atua de 
plano em plano e seu caminho no ser é infinito.

h g

Na proporção em que grupos orantes e de serviço ab-
negado assumem atuar em sintonia com as fontes inter-
nas de Lis, mais ampla repercussão elas podem ter sobre 
a vida planetária. 

A humanidade é canal intermediário entre o mundo 
espiritual e o mundo tangível. Pela lei do livre-arbítrio, 
é necessário que representantes da raça humana da su-
perfície da Terra respondam positivamente ao Universo, 
para que o Universo intervenha, favoravelmente, nos 
processos em curso no planeta. 
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Por isso, tantas vezes Mainhdra nos pede que oremos. 
A oração livre, dedicada ao Alto e sem esperar recompen-
sas, equivale a uma permissão para que Consciências su-
periores atuem sobre a vida terrestre e a transformem.

Nesse sentido, a Irmandade apresenta algumas pau-
tas aos grupos de serviço que se ofertam como canais 
para a sagrada energia de Lis:

Vivemos tempos em que a paz escasseia. Hoje, cada 
alma que se oferta a Deus abre imensas oportunidades de 
redenção para toda a vida planetária.

Sete princípios podem nortear o trabalho dos grupos 
que buscam servir pela paz. Esses princípios devem ser as-
sumidos pelos membros dos grupos de serviço e visam afi-
ná-los, interna e externamente, com a tarefa de Lis.

A devoção ardente, antes que o apego ao mundo 
material.

O amor, antes que a esperança em si próprio.

A humildade, antes que o castigo.

A unidade grupal, antes que as barreiras.

A fraternidade, como elevação das almas.

A luz, antes que a obscuridade.

Samana, como Eterno Onipresente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



85

Chaves Templárias

O acesso a informações sobre o processo Templário é 
necessário hoje, para que mônadas e almas que assumi-
ram um compromisso crístico naquele tempo49 possam 
ser despertadas para a tarefa que as espera. 

Cada Ordem Monástica, quando surge inspirada pela 
Hierarquia, tem como tarefa ativar certos códigos lumí-
nicos e imprimi-los na consciência da humanidade. 

A Ordem Templária teve como tarefa interior e pri-
mordial desenvolver na consciência humana o sentido 
do sagrado e a capacidade de ser guardiã do Ensinamen-
to, guardiã do Plano Divino.

Os guardiães constituem uma linhagem, dentro 
do Plano Evolutivo. Existem civilizações no cosmos 

49 A Ordem Templária existiu como tal por aproximadamen-
te duzentos anos, entre os séculos XII e XIII.
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que, como integrantes da Confederação de Mundos 
Evoluídos, buscam levar à excelência a expressão 
dessa linhagem.

A união dessa linhagem à energia crística é o que lhe 
permitirá transcender a si mesma e galgar novas dimen-
sões da consciência.

h g

O surgimento e o desenvolvimento da Ordem dos 
Templários no plano material foram diretamente inspi-
rados por Lis, em conjunção com outros Centros Plane-
tários. O desaparecimento externo da Ordem constituiu 
um traslado do conhecimento para círculos mais restri-
tos e também seu recolhimento para os níveis sutis, pois 
a Ordem prossegue ativa em outros planos. Portanto, 
como entidade-consciência, prossegue existindo.

h g

O conhecimento custodiado pelos membros da Gran-
de Irmandade Branca é único. Em que sentido? Ainda 
que se exprima por intermédio de diferentes Escolas, in-
tegra uma unidade de Consciência e de Propósito nessa 
Irmandade. 

Para que seja possível manter essa unidade viva e 
preservada – tanto do assédio das forças involutivas, 
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quanto da ignorância da maioria – faz-se necessária ár-
dua disciplina, disposição férrea e vontade inquebrantá-
vel por parte dos guardiães, para que não se rompam os 
elos dessa sagrada corrente.

Lis e Iberah uniram suas energias para o advento 
templário. Anu Tea, Iberah e Lis permitiram o seu de-
senvolvimento, inclusive inspirando melhorias na vida 
material, como o conhecimento de técnicas e métodos 
para elevação da vida dos povos que estavam sob os cui-
dados da Ordem Templária.

Quando tal impulso emerge da Irmandade, visa for-
mar uma base material para o desenvolvimento da cons-
ciência e fortalecimento dos padrões de conduta eleva-
dos, segundo leis universais de harmonia com todos os 
reinos da Natureza.

h g

Por outro lado, os Centros Planetários Shamballa, 
ERKS e Miz Tli Tlan participaram interiormente do pro-
cesso templário, compondo o que se denomina a Estrela 
Oculta do Alvorecer. 

Lis, Iberah e Anu Tea: manifestação e inspiração 
da Ordem Templária.

Shamballa, ERKS, Miz Tli Tlan: contraparte in-
terna. Coligação cósmica que possibilitou essa 
manifestação.

•

•
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Um círculo energético composto pelas ener-
gias de outros Centros e Retiros circunscreve 
os dois triângulos que, superpostos, formam a 
estrela de seis pontas50.

h g

Temos nesse processo a importante participação 
da consciência que conhecemos como João XXIII, que 
também encarnou como um dos dirigentes da Ordem 
Templária; e de Antuakh, então conhecido como Mestre 
da Tríplice Aliança 51.

50 Estrela de seis pontas. Símbolo de equilíbrio cósmico e 
universal. Representa a androginia e é também o símbolo 
da Confederação de Mundos Evoluídos.

51 Tríplice Aliança. Vínculo interior, também firmado exter-
namente, entre três importantes correntes do ensinamen-
to iniciático em especial expressão na Europa, no Oriente 
Médio e na Ásia.

•
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Lis e a Misericórdia

Lis abre as portas para a Misericórdia, uma energia 
transcendente, intrínseca ao amor e à verdade. Sabemos 
o que significam essas palavras? 

Temos agora a oportunidade de rever nossa vida e de 
mudá-la para melhor. 

Em que pontos transformamos nossa conduta, além 
daquelas indicações do Ensinamento que nos eram con-
venientes ou que nos favoreciam humanamente?

A vida espiritual não é uma vida agradável ao pequeno 
eu... A vida espiritual é uma vida agradável a Deus. Portan-
to, não são os poderes humanos que devemos buscar, ain-
da que revestidos de tarefas espirituais. É o poder de Deus 
que deve habitar em nós e agir por nosso intermédio.

h g
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Na aspiração sincera dessa busca, podemos nos per-
guntar: Até quando nos permitiremos ser tomados pela 
obscuridade que sutilmente encontra caminhos e vere-
das em nossa consciência? 

Sabemos, o pequeno eu deve ser transmutado e ab-
sorvido em núcleos mais internos da consciência. Mas 
o que sabemos da alma? O que sabemos da mônada? O 
que conhecemos do Plano Evolutivo? 

A vida divina não pode chegar à dimensão material 
por meias medidas ou por indefinições. O caminho de 
Deus é claro e reto. Como nos libertar da tibiez?

h g

Somos contatados por representantes de uma Ir-
mandade que permeia a vida no cosmos. A Terra é 
um planeta laboratório que passa por transformações 
profundas, inimagináveis para nosso entendimento de 
terceira dimensão. 

Nessa reflexão, podemos nos perguntar: Importa- 
-nos realmente o que se passa no planeta? Em que grau 
nossa consciência se ocupa do que está além da nossa 
comodidade? 

Saciamos hoje a nossa fome? Saciamos a nossa sede? 
Quantos irmãos morrem famintos no mundo? Em que 
grau percebemos que somos uma Unidade?
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Lis emana Raios de Misericórdia, juntamente com 
os Espelhos de outros Centros Planetários. Misericórdia: 
benção sagrada que provém do Coração do Universo. 
Podemos percebê-la? Podemos recebê-la? Como perce-
ber a magna oportunidade que agora temos?

Bastaria que seres despertos assumissem sua condi-
ção de intermediários entre a Irmandade e a humanida-
de, para que muitos fatos no planeta mudassem de rumo. 
Existem Leis superiores que estão preparadas para serem 
ativadas aqui, em nossa dimensão. 

Mas onde estão esses servidores? Onde estão aqueles 
capazes de se doar incondicional e irrestritamente?

Existem, sim, colaboradores devotos, e sincera-
mente doados ao que compreendem do Plano Divino. 
Mas onde estão os que deveriam morrer para si e re-
nascer na Luz?

h g

Misericórdia, Misericórdia, 

Invocam os Anjos e os Arcanjos.

Misericórdia, Misericórdia, 

Canta a terra, a água, o fogo, o ar.
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Misericórdia, Misericórdia, 

Fluido divino, preenche os espaços, 

Vertido do cosmos, 

Reluzente estás.

Misericórdia, Misericórdia, 

Liberta as almas, eleva o Espírito, 

Sagrada vivência dos que ousam amar!

Misericórdia, Misericórdia, 

Traze paz à Terra. 

A consciência espera o despertar. 

Em Cristo és,  

Em Cristo estás.

h g

Em Lis encontra-se um dos sete principais Espelhos 
da Misericórdia hoje ativos no planeta52. Essa Rede de 

52 Outras informações podem ser encontradas no estudo gra-
vado La Ley de la Misericordia Divina – 1ª parte e 2ª parte, 
por Shimani, e em outros estudos de Trigueirinho, Shima-
ni e Artur (www.irdin.org.br).



93

Espelhos, a cargo da Hierarquia Ahkiuk53, recebe a ener-
gia cósmica da Misericórdia e a retransmite. Situa-se nos 
seguintes Retiros Intraterrenos e Centros Planetários:

Roraima (Venezuela)

Mirna Jad (Brasil)

Lis-Fátima (Portugal)

Aurora (Uruguai)

Kayonna (Antártida)

Shamballa (Deserto de Gobi, Mongólia)

Iberah (Argentina)

Desses sete Espelhos, a energia da Misericórdia Di-
vina é retransmitida para os Espelhos de outros Retiros. 
Estes, uma vez ativados em nossa coordenada de tempo 
e espaço, ampliam os impulsos dessa rede transmissora 
para todo o planeta:

Ciudad Blanca (Honduras)

Monte Shasta (Califórnia, EUA)

Roncador (Brasil)

Lincancábur (Chile)

53 Ahkiuk. Hierarquia da instrução em Mirna Jad, tornou-se 
conhecida por suas passagens pela Terra como Santa Rosa 
de Lima (1586-1617), considerada pela Igreja Católica 
como Padroeira da América; e como Maria Faustina Ko-
walska, Santa Faustina (1905-1938), quando desenvolveu 
importante obra de âmbito planetário com a energia da 
Misericórdia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.
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Lago Sagrado (Bolívia)

Anu Tea (Mar do Japão / em transição  

para outro ponto focal)

Lourdes (França)

Essa é uma Rede de Espelhos de Samana, pois d’Ele 
provém a Misericórdia Divina. A nossa sintonia com es-
ses Espelhos pode abrir uma porta dimensional, para que 
a Misericórdia flua na Terra onde for mais necessária.

h g

Lembremo-nos que a oração meditativa – prática 
consciente e atenta da oração e da reflexão acerca de pa-
lavras sagradas – permite à alma aproximar-se dos Espe-
lhos da Misericórdia. Além disso, o contato com esses 
Espelhos também pode ocorrer durante o sono, pelo 
traslado dos corpos sutis (astral e mental) e do anímico. 

As Hierarquias levam esses corpos e núcleos de 
consciência para os Espelhos da Misericórdia, para que 
recebam seus impulsos transformadores e sejam repro-
gramados energeticamente. Em seguida, são reintegra-
dos ao ser, com o impulso evolutivo que receberam.

5.

6.

7.
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Os Espelhos de Lis

Os Espelhos, tal qual o nome sugere, são núcleos re-
ceptores e transmissores de energia. 

Sua atividade é comandada por Hierarquias que unem 
Sua consciência à consciência dos Espelhos, e assim os diri-
gem segundo as leis regentes do universo em que atuam. 

Existe uma inimaginável Rede de Espelhos, por meio 
da qual impulsos emanados das Fontes de Criação via-
jam para os vários níveis e dimensões do universo a que 
pertencem.

A energia feminina é a guardiã e a regente desse de-
licado labor. Em nosso universo local54 temos, como ex-
pressão máxima da Regência dos Espelhos, a Consciên-
cia Thaykhuma. 

54 Nosso universo local é composto por nove galáxias, sendo 
Andrômeda a galáxia central.
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No sistema solar e na Terra, Mainhdra – unida a 
Thaykhuma – desempenha esse papel. Em cada Centro 
e em cada Retiro planetário há um ser ou consciência 
que cumpre essa função, como integrante dessa sutil 
rede de comunicações.

Além de transmitir impulsos provenientes de fon-
tes mais altas, os Espelhos podem colher, do âmbito 
em que atuam, vibrações que devem ser redirecionadas, 
transformadas ou restauradas. Esses são os Espelhos 
transmutadores.

h g

A Rede de Espelhos de Fátima manifesta-se por meio 
de três grandes conexões:

Primeira conexão: Aljustrel. Corresponde ao 
local onde Mainhdra, como Virgem de Fátima, 
projetou-se em agosto de 1917.
Segunda conexão: Santuário de Fátima. Ponto 
principal de contato com os níveis suprafísicos.
Terceira conexão: Lago de Dornes. Porta dimen-
sional intraterrena, que se conecta com universos 
espirituais e com aspectos cósmicos da Divindade.

Essas três conexões estabelecem o contato das al-
mas com o nível intraterreno de Lis, na medida em que 

1.

2.

3.
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a devoção se ativa na alma. Renovam, no ser, a busca da 
contemplação.

Aos que buscam se unir à consciência de Lis, é indi-
cado primeiro estabelecer o contato com o próprio nível 
interno. Segundo, ativar em si o Sexto Raio, a devoção 
superior, ao Único, ao Universo, a Deus. Terceiro, servir 
abnegadamente, inclusive no plano material.

h g

Os Espelhos de Lis estão ativos para colaborar na 
purificação e na permanente adaptação do processo de 
redenção dos seres da Terra.

Para isso, os Espelhos existentes em Lourdes (França) 
atuam em polaridade com os de Fátima (Portugal), como 
equilibradores energéticos e transmutadores, permitindo 
assim que a contemplação se ative nas almas.

h g

Na primeira conexão dos Espelhos de Lis, situada 
em Aljustrel, está ancorado o sacramento cósmico da 
Unidade. Ao ativar nas almas o Sexto Raio ou energia 
devocional, desperta o potencial latente da espiritua-
lidade humana. 
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Aljustrel foi uma região escolhida pela Consciên-
cia Arcangélica para atuar como centro gerador de um 
nível mais alto de entrega, devoção e redenção para as 
almas, conectando-as com seu aspecto mais essencial: 
o aspecto divino.

Aljustrel é o princípio desse Centro Planetário, é 
a nascente do núcleo devocional, o qual permite um 
contato mais profundo com os princípios divinos nos 
seres da Terra.

Os Espelhos em Aljustrel colaboram no descenso 
da energia cósmica da Trindade. Ao ser recebida, essa 
energia é trasladada e expandida pela Consciência 
Arcangélica rumo às demais conexões dos Espelhos 
de Fátima.

Como primeiro passo, os Espelhos despertam a de-
voção nos seres. O Sexto Raio permite transcender os 
conflitos que devem ser redimidos por Lis-Fátima. Em 
seguida, juntamente com Lourdes, atrai as almas a um 
estado mais profundo de contemplação espiritual. 

h g

Sobre a segunda conexão pouco há a discorrer no 
momento, por sua atividade mais oculta. 

Na terceira conexão, no Lago de Dornes, há sete Es-
pelhos ativos:
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Espelho da luz
Espelho da cura
Espelho da transcendência
Espelho do amor
Espelho da transmutação
Espelho da paz
Espelho da libertação.

Complementam-se com os Espelhos localizados no 
Santuário em Fátima e em Aljustrel.

h g

Para ativar os Espelhos em nossa dimensão, utiliza-
mos sons mântricos específicos para essa tarefa, combi-
nados com a emissão de cores e outros padrões vibrató-
rios, os símbolos.

Assim compartilha uma integrante do grupo que teve 
uma experiência interior com os Espelhos:

“As Hierarquias estavam em meu ser como uma úni-
ca consciência e emitiam sons que, pelo que compreendi, 
tinham a função de manter ativos vários Espelhos do Cos-
mos. Era uma espécie de reverente cerimônia ao Criador. 

Ao mesmo tempo, pela Ciência dos Espelhos, ajusta-
vam o transcurso de acontecimentos naturais: regulavam 
o movimento dos mares, rios, oceanos, ventos e do elemen-
to fogo. Tinham a permissão do Comando do Mundo para  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



100

aliviar a resposta que a Natureza daria à superfície da 
Terra, depois de uma história de tanta crueldade, desamor e 
desvios, nela desenvolvida.

Nesse momento, dois estados emergiam em meu ser: dor 
e contemplação.”

h g

Finalmente, aos que buscam conscientemente cola-
borar na atividade dos Espelhos de Lis, é pedido oração 
e silêncio, em sintonia com Mainhdra. 

É permanente o trabalho de transmutação do campo 
psíquico humano, que deve ser purificado dos desvios 
trazidos pela busca da cura física, desvinculada de uma 
transformação na consciência.
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Impulsos de Lis

Frases curtas, com afirmações precisas, podem nos 
servir de guia e como importante instrumento para um 
trabalho sobre nós mesmos, trabalho que pode ser reali-
zado individualmente ou em grupo. 

A seguir, apresentamos 45 frases anotadas por mem-
bro do grupo durante os primeiros meses de um retiro 
monástico na região de Lis.

1 
Enxergar além do horizonte.

2 
Ouvir, em tudo, a voz interior.

3 
Saber-se nada para receber o Todo.
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4 
Conduzir-se com clareza,  

mesmo dentro da obscuridade.

5 
Não se ater ao que aparece,  

mas aos tesouros que subjazem.

6 
Obedecer à Lei Única.

7 
Em constante oração, ancorar e irradiar Luz.

8 
Reverenciar o Sagrado em todos os reinos.

9 
Reafirmar a Liberdade em Cristo Samana.

10 
Viver a Alegria do Eterno Presente.
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11 
Na Beleza, a Ordem.

12 
No Silêncio, a Contemplação.

13 
No Serviço, a Redenção.

14 
Em toda e qualquer ação, a Compaixão.

15 
No caminho da solidão,  

comungar em Perfeita União.

16 
Preservar o Templo de ruídos externos.

17 
Permitir que a Vontade se  

expresse como determinação.
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18 
Ser o Cristo hoje.

19 
Assumir e curar, em si mesmo, 

a doença da Civilização. 

20 
Entregar-se, mas com o coração.

21 
Acolher tudo e todos, indistintamente.

22 
Nada reter. 

23 
Ofertar ao Mais Alto as Graças recebidas.

24 
Transcender, a cada instante, 

o ponto alcançado.
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25 
Realizar, em cada célula, 
a mudança de paradigma. 

26 
Servir, mas sem intervir.

27 
Na Austeridade, a Temperança.

28 
Na Humildade, a União. 

29 
Na Castidade, a Libertação. 

30 
Plantar, colher e partilhar  
os frutos do Ensinamento.

31 
Reconhecer, logo que despontem,  

os embriões da Nova Raça.
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32 
Eremita, perceber que jamais se está só.

33 
Guerreiro, compreender  
que não existe vitória.

34 
Peregrino, saber que não há caminho. 

35 
Contar com a Graça.

36 
Fazer-se digno da Misericórdia.

37 
Desconfiar das convicções.

38 
Jamais regar ervas daninhas.

39 
Observar, impessoal, os discursos da mente.
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40 
Evitar a queda.

41 
Ser cada vez mais simples.

42 
Na dúvida, perguntar ao coração.  
Na certeza, consultar o Mais Alto.

43 
Transmutar o desamor em Amor. 

44 
Manter Adoração permanente  

ao Cristo interior.

45 
Aquietar-se.
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A Trindade, 
Mainhdra e Samana

Vamos buscar construir uma imagem clara em nossa 
mente, segundo o que as Hierarquias transmitiram ao 
grupo de contato.

O Espírito Trino ou Espírito Santo é um dos Aspectos 
do Único, Deus ou Fonte Única. É o Terceiro Aspecto. É o 
aspecto criador, que materializa e organiza os universos.

A Consciência-Mãe é uma emanação do Espírito San-
to, é o aspecto feminino universal. Para nós, humanos, é 
a porta inicial para o ingresso em níveis transcendentes. 

Para o planeta, a consciência da Mãe do Mundo 
é representada por Mainhdra. Para o universo, por 
Thaykhuma.
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Do ponto de vista energético, a Mãe do Mundo cor-
responde à Kundalini do planeta, força motriz criadora e 
criativa que, transmitida pelo Sol, é captada pelo grande 
cristal do centro da Terra – cristal de energia MA – e re-
transmitida para toda a vida terrestre.

Mainhdra é a consciência solar da Mãe do Mundo 
que, como vimos, é uma emanação da consciência do 
Espírito Santo.

h g

A imensa força espiritual e interior de Samana e 
de Mainhdra provém do Espírito Santo, pois essas 
Consciências são emanações diretas desse Aspecto 
Criador de Deus. 

Os núcleos internos dos seres “criados”, ao surgirem 
como essências individualizadas do grande reservatório 
cósmico, recebem códigos do Espírito Santo. A informa-
ção contida nesses códigos provém da nona, da décima e 
da décima-primeira dimensões, onde se encontra a ma-
nifestação do Espírito Santo. 

Nesse sentido, podemos dizer que todos, quando 
surgem do reservatório cósmico, recebem uma molécula 
crística, que é depositada em sua essência pelo poder do 
Espírito Santo. Essa molécula crística é que dá nascimen-
to ao Cristo Interno.
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Como vimos no princípio deste livro, Mainhdra e 
Samana foram emanados, e não criados, pelo Espírito 
Santo, e então passaram pelo grande reservatório cós-
mico para se adaptarem ao processo evolutivo por meio 
das encarnações. Nessa adaptação, Mainhdra e Samana 
já se converteram em seres glorificados, apesar de terem 
ainda que viver aprendizados no planeta Terra. Não se 
tem notícia de outros seres que sejam emanações diretas 
do Espírito Santo e que tenham encarnado fisicamente. 

h g

Para que nós, humanos, possamos alcançar equiva-
lente grau de evolução, precisamos de intermediários. 
Está previsto dentro da Criação que, por intermédio 
da consciência de Samana e de Mainhdra, outros seres 
– inferiores como nós – podem alcançar o mesmo grau 
de união com a Fonte que eles manifestam. Em outras 
palavras, podemos viver em Deus. 

No caso dos seres que foram cristificados fisica-
mente – como São Francisco de Assis, Santa Clara, São 
Pio de Pietrelcina, entre outros – a consciência crística 
de Samana utilizou a fonte do Espírito Santo para que 
se cristificassem; e, depois, se glorificassem, isto é, se 
tornassem capacitados a serem veículos do Espírito 
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Santo, essa tão elevada eletricidade cósmica55. Nesse 
processo, ocorrem mudanças até mesmo na composi-
ção das células, pois são profundamente permeadas 
pela energia crística.

h g

Segundo nos orientam as Hierarquias, a energia- 
-consciência do Espírito Santo está chegando ao planeta. 
Nossos Irmãos Maiores procuram nos ajudar a receber 
essa energia, pois é ela, juntamente com Consciências 
angélicas e arcangélicas, que irá nos proteger nos mo-
mentos mais agudos da transição planetária, quando 
Eles não poderão estar próximos da nossa dimensão e 
cuidar de nós, como fazem atualmente.

A união com o Espírito Santo é vivida por meio dos 
votos internos, votos de adesão integral à vida evolutiva 
superior e ao Plano Divino.

55 Em nosso Universo Local, Andrômeda, a galáxia central, 
regente, é a fonte da eletricidade-consciência que chama-
mos Espírito Santo.
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Mainhdra e  
os Anjos

Mainhdra, como Mãe do Mundo, levanta véus da 
consciência terrestre e une dois universos: o universo 
angélico – supraterrestre, criador – com o universo ma-
nifestado, o universo-Terra.

Vamos então nos aproximar um pouco dessas Cons-
ciências tão amplas e ao mesmo tempo tão unidas a nós. 
Lis nos instrui nessa caminhada.

h g

Os Arcanjos, ou Pais Criadores, são emanações da 
Mente Única, por intermédio de Emmanuel, a Consciên-
cia Pai-Mãe. São seres criadores ultraterrestres, que re-
presentam a Lei no Universo. 
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Os Arcanjos podem ser compreendidos também 
como princípios criadores, emanados da Consciência de 
Deus. Os mais conhecidos no Ocidente são Miguel, Ga-
briel, Uriel e Rafael. Porém, são doze os princípios cria-
dores, ou Arcanjos, ativos em nosso Universo Local56.

h g

Cada Arcanjo emana doze Anjos. Cada um desses 
doze Anjos guarda uma relação direta com um dos doze 
Raios. É uma relação energética e uma tarefa. 

Essa estirpe angélica nasce na sétima dimensão e no 
desempenho de suas tarefas projeta-se até a quarta di-
mensão e então até a terceira, onde desempenham ações 
divinas. Essas 12 estirpes criadoras servem eternamente 
a Deus e assistem os Pais Criadores nestes momentos 
finais da transição planetária.

Membros dessa estirpe angélica podem assumir a 
regência interior de Nações, participando também da 
atividade de algum Centro Planetário. No caso da Terra, 
cada Anjo assume uma Nação, e não mais que uma. 

Nessa escala de serviço, o ser angélico assume a 
transmutação e a liberação das almas e de conflitos in-

56 Os 12 Arcanjos, segundo nos foi transmitido, são: Miguel, 
Gabriel, Uriel, Rafael, Zoodkiel, Metatron, Omulel, Feel, 
Amarel, Lierel, Emmael, Abel.
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volutivos em seu âmbito de ação. Compromete-se a res-
gatar todo ser que possa se tornar resgatável. Conduzem 
os espíritos pelas trilhas da lei universal e da ação em 
harmonia. 

Cada uma das doze emanações de cada Arcanjo re-
presenta diferentes aspectos da harmonia universal, do 
amor fraterno e do serviço eterno. Serve à Lei Única e 
protege sua manifestação nos universos.

h g

Quando um grupo humano submete-se a ações da 
anti-lei, ocorre um desequilíbrio e perde-se a harmonia 
em toda uma região, pelo abuso e descontrole do po-
der humano. Os Anjos das Nações devem manifestar 
os Raios das diferentes leis universais, para que estas se 
plasmem com poder divino sobre aquela área da Terra.

Cada um desses Anjos possui uma chave vibratória, 
um nome, que os ativa em suas tarefas, respondendo ao 
chamado da humanidade. Cabe a nós, portanto, invocá- 
-los e nos unir a Eles em suas ações divinas.

Cada Anjo pode atuar como Comando de falanges 
angélicas menores, que foram por Eles sucessivamen-
te emanadas, sempre na proporção de doze emanações 
para cada Anjo-Fonte. 
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Há, por exemplo, emanações angélicas que guiam 
os Anjos individuais da humanidade. Os Anjos indivi-
duais são os que acompanham os ciclos evolutivos e de 
aprendizagem das consciências humanas ao longo das 
encarnações. São também chamados de Guardiães da 
Essência. 

Como o ser humano possui livre-arbítrio, os Anjos 
individuais, ou Anjos da Guarda, não podem interferir 
em suas decisões ou ações, pois respeitam as leis dos 
mundos menores em que habitamos. 

h g

A presença de uma Hierarquia Arcangélica (um Pai 
Criador) dentro do campo de consciência de um pla-
neta corresponde a importante movimento energético, 
solar e telúrico. 

As dimensões manifestadas possuem sempre um 
ponto de intercâmbio com os supra-universos, o que 
possibilita renovações dos impulsos e movimentos ener-
géticos em cada dimensão. 

Quando, há dois mil anos, o Pai Criador Arcan-
jo Gabriel realizou sua aproximação astral-cósmica no 
anúncio a Maria acerca do nascimento de Jesus, ocorreu 
importante reequilíbrio da esfera planetária, com a desa-
tivação de uma grande força contrária. 



119

Ademais, pôde se dar a recuperação anímica e espiri-
tual da humanidade, com o descenso de portais univer-
sais da Irmandade, preparando os espaços para a atuação 
da Mônada de luz do Pai Criador Arcanjo Miguel sobre 
Jesus encarnado e Jesus espírito sagrado. 

Portanto, quando um Pai Criador se manifesta como 
consciência sobre um planeta e se comunica com outra 
consciência, tal contato repercute em todo o universo.

Assim Ezennel, Anjo da Reabilitação e da Fé abso-
luta, primeira emanação do Arcanjo Miguel, instruiu o 
grupo de contato.

h g

Aos que buscam aprofundar sua sintonia com a tare-
fa de Lis, podemos ressaltar que o Anjo da Paz é também 
o Anjo de Lis, e assim pode ser invocado.

Seu nome é Artshen, segunda emanação – ou Se-
gundo Raio – do Arcanjo Rafael. É, portanto, o Segundo 
Anjo de Rafael, dentre os 12 que correspondem a essa 
escala hierárquica. 

Na Oração ao Reino de Lis, apresentada no Apêndice 
deste livro, temos uma invocação simples e direta aos 
Anjos de Lis. A seguir, reproduzimos poema de um Anjo 
Protetor:



120

Sou teu servo. Vim para servir-te.  

Sou tua luz. Podes perceber-me? 

Quando nasceste, estava contigo. 

Quando morreres, também te acompanharei.

Sou a voz da tua consciência.  

Sou o sopro de vida em teu coração.

Chama-me, e responderei. 

Acolhe-me, e te ajudarei. 

Escuta-me, e te orientarei.

Conta comigo.  

Ainda quando estiveres só,  

com frio, fome e temor.  

Quando já não tiveres esperança  

nos vínculos externos que hoje cultivas.  

Quando já não tiveres em que te apoiar...  

Aí estarei, à espera de teu chamado.

Sabe, estou sempre contigo.  

Apenas aguardo  

que me permitas ajudar-te.
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Mensagem de 
Mainhdra

Queridos filhos,

Estejamos na Graça de Deus. Sua Onipresença vos 
ampara e protege.

Segui o caminho correto que Eu vos indico. Não deveis 
velar pelo passado, mas pelo presente, o Eterno Presente.

Agora a conjuntura dos Centros Planetários se coesio-
na e se unifica; por isso e para este momento vos peço que 
oreis para que a manifestação de cada um se dê segundo a 
Vontade Superior.

Segui firmes o caminho, não desistais. Este é um mo-
mento de tribulação, mas também de Graça. Recebei a uni-
dade Comigo. Permiti que o arquétipo se expresse a partir 
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de Minha Consciência. Acolho-vos a todos sob Meu Manto e 
prometo vos resguardar quando orardes Comigo.

Uma nova porta se abre, uma porta na Consciência, 
uma porta rumo ao universo e uma porta rumo a uma 
nova realidade.

É momento de unificar, compartilhar e agrupar. É mo-
mento de unir, de amar e de perdoar. É momento de estar 
sob a Graça, a Misericórdia e a Piedade. O Anjo da Paz vos 
acompanhará.

Queridos Meus, compreendei o Desígnio Maior de uni-
ficar a oração e a adesão ao Plano Evolutivo. Por isso vos 
convoco, não para repetirdes padrões com os quais fostes 
condescendentes, mas para renovar o espírito da tarefa de 
Minha Consciência e de Minha Luz Maternal.

É momento de fazer chegar a Fraternidade ao plano 
físico e concretizá-la no serviço. Por que repetidamente vos 
pedimos servirdes? Porque esta é a chave para que possais 
encontrar o caminho mais curto que conduz a Mim.

Sabei, são tempos de redenção, tempos em que a paz se 
deve estabelecer. Necessito de todos vós o apoio, e não julga-
mentos. Necessito de vós o amor, a firmeza e a confirmação 
de vossa unidade com o universo, com a Lei, com o Plano 
Evolutivo, e sem confrontações.

Se respeitais e amais esses princípios de integração, po-
dereis certamente estar na tarefa evolutiva.
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A Paz é um princípio que necessita se estender a to-
das as Nações. Unir os centros de Lourdes e Fátima é 
unir dois Espelhos. Porém, mais que isso, é unir duas 
realidades de Minha Consciência, que atuam simulta-
neamente. É abrir as portas para que o Centro de Amor 
em Lourdes, nos Pirineus, aumente seu raio de ação e se 
ative para o resgate interior.

Aguardo que escuteis Minha mensagem e que na unida-
de a difundais no amor.

As tarefas do Plano ampliam-se, quando vossa cons-
ciência se expande. A oração constante cria esta condição, 
a de abrir mais suas portas para níveis onde se encontram a 
Paz e a Fraternidade de que no serviço necessitais. 

Queridos Meus, convoco-vos novamente a que orem. 
Orem para fortalecer a Fé diante desse desafio. Chamo de-
safio a oferta do Reino Maior para vossos seres internos. 

É momento de cruzar a ponte até Meu Coração, até Meu 
Cálice e beber da Fonte de Cristo, sem medo. Encontrareis 
no caminho de oração a fortaleza, a quietude e a calma 
diante dos movimentos da tribulação.

Se permanecerdes unidos à Minha Luz, nada vos fal-
tará; indicar-vos-ei o caminho como Pastora do Grande 
Mestre.

Ampliai a Consciência de Lis a novos espaços. Lour-
des e Fátima devem criar o Centro de Resgate Interior e 
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de transmutação para a Europa. Como o foi uma vez, no-
vamente o será. Mas desta vez será para ampliar mais as 
dimensões celestiais.

Os Anjos de cada país necessitam de vosso apoio, não 
só na oração, mas também na conscientização da tarefa, do 
compromisso com o Plano.

Sabei que tudo vos foi dado e nada vos tem faltado, e 
agora é momento de recolher dos lugares obscuros aqueles 
que de Cristo necessitam. 

Há muitos servidores neste mundo, cada qual com sua 
função no Plano. Agora, devereis vos converter em servi-
dores firmes, que difundam a cura irradiada dos Centros 
Planetários, a reabilitação, a redenção e a luz, seguindo na 
tarefa de ampliar o resgate conscientemente.

Levo a todos vós em Meu Coração, como Hierarquia e 
como Consciência. Incluo todos vós em Minhas orações e 
peço a nosso Pai por vossa evolução.

É momento de criar colunas para que as torres orantes 
se construam. Levai Minha Luz a cada lugar e aguardai em 
silêncio a Minha Presença.

MAINHDRA
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Lysnel, 
o Código Crístico

Lysnel é o nome do Retiro de Lis, em Lourdes. Como 
vimos, situa-se na contraparte suprafísica dos Pirineus. 

Segundo o que foi transmitido ao nosso grupo, Lysnel 
começou a ativar-se57 como ponto focal de energia em 
nossa dimensão, quando Maria, mãe de Jesus, e José de 
Arimateia seguiram largo trajeto desde Jerusalém até a 
Inglaterra, depois que Mestre Jesus havia transcendido. 

Eles levavam consigo o Cálice, o Santo Graal. Foram 
eles os seus primeiros guardiães. Levaram-no até a região 
de Stonehenge, na Inglaterra, onde José de Arimateia for-

57 Por “ativar” compreendemos tornar ativa, em nossa coorde-
nada de tempo e de espaço, uma lei ou realidade que existe 
em outro plano ou dimensão.
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mou o primeiro grupo de iniciados, cujas gerações cus-
todiaram o Cálice até entregá-lo à Mesa Redonda do Rei 
Arthur. Esse cálice foi posteriormente conduzido pelos 
Templários até a Antártida58.

Nessa peregrinação, Maria e José de Arimateia pas-
saram pelos Pirineus, onde inclusive acamparam. Ao 
longo do caminho, foram criando condições lumínicas 
específicas, para que depois a Irmandade implementasse 
algumas bases suprafísicas, extraterrestres, pelas quais 
poderiam realizar operações evolutivas em prol da hu-
manidade deste planeta. O Cálice passou também por 
Portugal.

O local correspondente a Lysnel nos Pirineus foi um 
desses lugares. Começou a irradiar mais intensamente 
nestes tempos contemporâneos, dada a necessidade de 
cura profunda para a humanidade e dos processos in-
tensos que os seres da superfície iriam viver, sobretudo 
durante e depois das guerras. Enfim, tornou-se neces-
sário ampliar as operações de transmutação nos planos 
psíquicos da região, em benefício de toda a Europa e do 
planeta. Essa é uma das funções principais desse Retiro.

h g

58 Outras informações no estudo gravado Viaje rumbo al San-
to Grial – 1ª parte e 2ª parte, de Shimani, e em outros estu-
dos de Trigueirinho, Shimani e Artur (www.irdin.org.br).
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Como instrumento suprafísico, Lysnel dispõe de um 
grande cristal, cor lilás, formato piramidal e com um 
canal vertical que passa por seu eixo longitudinal. Esse 
cristal proveio de Vênus e tem dentro de si uma esfera 
de energia MA, a energia do Cristal do centro da Terra. 
É essa combinação energética que lhe permite manter-se 
ativo na aura terrestre. 

O cristal de Lysnel irradia muita luz e, além de tra-
balhar com a Transmutação, opera com a energia da 
Libertação. Nele está impressa a informação espiritual 
que é veiculada pelo sagrado Cálice. Pode-se dizer que 
essa informação suprafísica corresponde a uma “répli-
ca do Cálice no nível espiritual”, a qual simbolicamente 
se denomina Cálice Espiritual ou Coração Essencial. É 
uma informação que provém do sangue de Jesus e que 
se relaciona com o grande passo que deu o Mestre em 
seu processo crístico. Nisso resume-se toda a essência 
do Retiro. 

Chama-se coração essencial também porque repre-
senta a pureza de espírito que o ser humano tem que 
viver.

Quando José de Arimateia recolheu o sangue de Jesus 
crucificado, na verdade estava recolhendo o código gené-
tico que Cristo gerou ao dar seu grande passo evolutivo. 
Esse sangue, José de Arimateia entregou-o aos Pleiadia-
nos, no Monte Sinai. Nossos Irmãos das Plêiades, que 
trabalham com a genética cósmica, recolheram o sangue 
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físico de Jesus e devolveram o cálice a José, cálice que 
também estava impregnado dessa sagrada informação 
crística.

h g

Lysnel é o aspecto cósmico de Lis e possui uma tarefa 
extraplanetária. Atua sobre as essências, purificando-as, 
aprofundando o que se realiza em Lis. Como Retiro e 
Base suprafísica, deve tornar-se uma fonte de Luz para 
toda a Europa e seguir sustentando certa parte do he-
misfério norte. 

Também desenvolve a tarefa de um Templo. Abriga, 
em si, o Templo de Imu, por meio do qual realiza ativi-
dades de cura. Esse Templo é a antessala dos Jardins de 
Lis: nele se vive a transmutação, para depois se ingressar 
nos Jardins e viver a pureza.

Lysnel trabalha com uma projeção do Espelho da Mi-
sericórdia de Lis, e com mais quatro outros Espelhos que 
funcionam como um único, com quatro aspectos: 

Espelho da Devoção: cor laranja-ouro-rubi

Espelho da Cura: cor verde translúcido

Espelho da Ascensão: cor celeste

Espelho da Transfiguração e Luz: cor branca.

•

•

•

•
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Sua atividade como Espelho recebe o apoio sideral de 
Thaykhuma. Aniuk é a Hierarquia que operativamente 
rege os Espelhos em Lysnel. Aniuk é a parte cósmica de 
quem conhecemos como Santa Bernadete, que nos havia 
sido apresentada inicialmente como Bernarda59.

Como governanta dos Espelhos em Lysnel, Aniuk foi 
diretamente treinada por Anitac, Hierarquia cósmica em 
missão na Terra. 

Como Retiro, Lysnel é coordenado por um Conse-
lho, composto por sete membros. Dentre Eles, podemos 
revelar:

Hierarquia Antuakh, cuja mônada projeta-se até 
hoje também como José, esposo de Maria.

Hierarquia Sardel, cuja mônada foi aquele que 
conhecemos no passado como Rei Salomão.

Titinac, uma consciência cósmica, proveniente 
de Vênus, que trabalha na Cura. 

Ramanês, um dos 24 Anciãos, membro do Con-
selho da Confederação de Mundos Evoluídos.

Membros do Conselho de Lysnel também integram 
o Conselho do Retiro do Monte Sinai. Essa informação 
nos revela chaves importantes da relação entre esses dois 
Retiros, que podem ser resumidas no trabalho com as 

59 Ver mantra de Aniuk no Apêndice deste livro.

•

•

•

•
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essências dos seres e a canalização da energia solar, que 
é feita pelo Cristal.

h g

Os Pirineus são uma contraparte das serras de ERKS, 
na Argentina, no que se refere aos processos de transmu-
tação que esse Centro opera. Lysnel realiza, no hemisfé-
rio norte, uma tarefa irmã à que ERKS desempenha no 
Cone Sul: a implantação do novo código genético60. 

Como sabemos, o Novo Código Genético, ou GNA, 
corresponde às leis que regerão a nova humanidade. Não 
se trata, portanto, de um código de substâncias mate-
riais, que possamos aplicar em nossos laboratórios cien-
tíficos. É um conjunto de leis que organizará o Novo Ser; 
é isento do carma material, da agressividade e do sentido 
de propriedade. Sua origem estelar ativa, na essência que 
o recebe, a substância cósmica do Anjo Solar, uma ema-
nação direta da Consciência Pai-Mãe Emmanuel61. 

Além disso, Lysnel relaciona-se com ERKS pela tare-
fa dos Espelhos. Foram Consciências de ERKS que ativa-
ram os Espelhos em Lysnel.

60 Ver livros ERKS – Mundo Interno, e Miz Tli Tlan – Um 
Mundo que Desperta, de Trigueirinho, Ed. Pensamento 
(Brasil).

61 Emmanuel. Manifestação do Segundo Aspecto Divino, no 
Universo Criador Mental Cósmico.
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A Consciência do Anjo Solar existe potencialmente 
em nossas mônadas. Quando despertada em certo grau, 
projeta-se na alma e desperta o que conhecemos como 
Cristo Interno.

A vivência crística de Jesus, como vimos anterior-
mente, foi um evento de repercussões cósmicas. Dessa 
realização, em amor e perdão, surgiu o código para a 
Nova Raça, fruto do Projeto Genético na Terra. 

Para que a consciência crística, ou o GNA, possa ex-
pandir-se em nosso ser e remodelar nossos corpos, se-
gundo os padrões vibratórios da vida futura na Terra, 
urge que observemos nossa conduta e o motivo das nos-
sas ações – e que estejamos sinceramente dispostos a 
transformá-las. 

Por outro lado, a ativação do Novo Código Genéti-
co no ser corresponde ao despertar de um novo sistema 
energético, formado pelos centros do Consciente Direi-
to62. Esse novo sistema substituirá o atual, composto 
pelos chacras. O Consciente Direito é a base para a ma-
nifestação da polaridade feminina na humanidade, o que 
significa o surgimento de uma raça intuitiva.

h g

62 Ver livros Os Jardineiros do Espaço e Miz Tli Tlan – Um 
Mundo Que Desperta, de Trigueirinho, Ed. Pensamento 
(Brasil).
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Lysnel também pode ser considerado um aspecto do 
Centro Planetário Aurora na Europa, como trabalho com 
a energia da Libertação.  

A cura por intermédio de Lysnel, unindo as poten-
cialidades de Aurora e de Lis, é uma cura profunda da 
essência, aquele princípio transcendente do ser. É mais 
interna do que a cura cósmica, pois trata-se de uma cura 
essencial. 

Em outras palavras, Lysnel trabalha com a Ciência 
cósmica e sideral. Ali habitam cerca de 500 consciên-
cias que desenvolvem diferentes tarefas, relacionadas aos 
quatro Reinos: o mineral, o vegetal, o animal e o hu-
mano. As civilizações que colaboram mais diretamente 
em Lysnel são provenientes de Vênus, da constelação de 
Cisne e, como atual experiência, de Escorpião. O Retiro 
é utilizado como importante Base Operativa de Vênus 
na Terra.

h g

Podemos, então, resumir algumas funções de Lysnel:

Como Centro Espelho, caracterizando-se por 
canalizar energias específicas de Vênus, para 
preparar o ingresso da Terra no Tempo Real do 
Universo.
Trabalhar com a Cura.

1.

2.
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Trabalhar com a Harmonia.
Trabalhar com o Novo Código Genético. 
Transmutar.
Gerar Luz.
Propiciar a elevação da vida terrestre à vida 
cósmica.

h g

Cabe-nos, ainda, acrescentar algo que está para ser 
desenvolvido e aprofundado em nossa relação com Lis: 
o contato com sua Cidade Intraoceânica. 

No Atlântico, próximo à cidade do Porto, em Portu-
gal, existe um vórtice dimensional de contato da Cidade 
Intraoceânica de Lis com a superfície. Essa cidade, com 
seus três Espelhos, tem como tarefa unificar as expres-
sões de Lis-Fátima e de Lysnel. Como núcleo intraoce-
-ânico, é um epicentro telúrico e dimensional onde se 
encontram realidades da vida imaterial de Lis e da vida 
cósmica de Lysnel.

A Cidade Intraoceânica de Lis tem ainda a tarefa de 
auxiliar diretamente na transmutação e liberação dos 
registros cármicos que se cristalizaram sobre o éter da 
Europa, em especial da Península Ibérica.

Com tudo isso, vemos quão importante é a respos-
ta positiva de uma parcela da humanidade neste final 
dos tempos, para que certos processos cármicos, graves, 

3.
4.
5.
6.
7.
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já em andamento, possam ser minimizados ou mesmo 
transmutados pela ação misericordiosa de consciências 
universais. 

A irradiação dos Espelhos de Lis e de Lysnel poderá 
ajudar sobremaneira certas nações a equilibrarem dívi-
das cármicas relacionadas ao mau uso da energia do po-
der, desde que grupos humanos respondam em oração 
sincera e serviço altruísta.

É necessário que representantes dessas nações des-
pertem para a urgência dos tempos em que vivemos, e 
acorram às regiões mais necessitadas do planeta – como 
África, Índia e outros países colonizados – e aí atuem 
gratuita e abnegadamente, em nome da humanidade, 
pelo bem de todos os seres.

Pelo serviço e pela oração – conectados às Hierar-
quias e praticados de maneira pura e sem expectativas 
– muito ainda pode ser transformado.
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Mensagem Cósmica 
em Lysnel

É hora de trabalhar com consciência, porque o Coração 
Essencial de Lysnel manifestou-se sobre a Terra. 

Irmãos, encontrai em Lis o coração original e essencial 
que está guardado no interior de Lysnel para a redenção de 
todos os seres em todas as esferas.

Chegou o momento de integração mais consciente com 
Lis, para que os Espelhos que nesse Centro se localizam 
encontrem canais para a vida de superfície.

Se não existirem chamas que possam projetar luz, quais 
serão os canais para os Espelhos e para as Hierarquias que, 
incansavelmente, irradiam para toda a Terra? 

Chegou o momento de Lis ampliar sua atuação. Lis já 
viveu sua preparação. Agora começa a ativar-se para este 
tempo final. 
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Estais diante do despertar de um Centro Planetário de 
Luz, que nos planos internos não só prepara a transição ter-
restre, mas também resgata em Espírito e cura o coração.

Amplo é o conhecimento que Lysnel revelará. Lysnel é 
a parte oculta de Lis, que emerge para dar a conhecer ao 
mundo que Lis é irmã de Iberah.63

Agora são chamados os operários para realizar a Gran-
de Obra, o tempo de preparação terminou. O outono passou, 
o inverno já revela as brancas luzes que traz em seu inte-
rior. Esse Centro é fruto único que amadurece no inverno, 
pois sua flor encontrou a árvore firme para sua elevação. 

Nesse simbolismo oculta-se uma realidade, pois os Es-
pelhos fazem descer suas energias a partir do Cosmos até o 
interior de Lysnel, para que novos códigos se manifestem e 
consciências humanas a serem redimidas encontrem alívio 
nesse grande Centro de Amor. 

Se Lis vos revelou uma parte de sua verdade interior, 
sabei que agora é tempo de, como discípulos, ingressardes 
no Reino Maior. 

As mensagens anunciadas por Lis não podem desva-
necer, porque os mistérios desse Centro emanarão do seu 
interior. Se realmente contatardes a Fonte Maior desse Cen-

63 Existem várias explicações sobre a etimologia das palavras 
Ibérico, Ibéria, Iberus, Iber-, Ibar-, cada qual com seu valor 
histórico e linguístico. Considerando-se, porém, a relação 
interior entre os fatos, temos na relação entre os centros 
Lis e Iberah a origem desse som.
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tro, contatareis o manancial que vos unirá com Lysnel para 
irradiar a cura solar. 

Lysnel é o centro da devoção, do despertar e da cura no 
Coração Essencial, coração que deve ser curado de todas as 
suas experiências, até mesmo no universo sideral. 

Para isso, os Espelhos desenvolverão grande tarefa, e 
assim os seres-espelho na Terra poderão ser canais para a 
cura dos corações doentes. 

Para encontrar Lis não existe nenhum cerimonial e ne-
nhum ministério específico. Basta abrir o profundo do cora-
ção e unir-se às suas Leis. 

Quando em Lysnel vos falo de Leis e de Raios, refiro-me 
a concentrações de luz que emanam a pureza virginal para 
os espíritos em redenção.

Meu idioma agora não é um idioma, nem uma lingua-
gem, nem uma religião. Meu idioma é o universo, que se re-
vela diante dos seres internos para conduzi-los ao portal da 
redenção. O idioma é o amor, aquele que nunca se esvaece e 
que nada o enrijece. É como uma muralha, porém flexível, 
na devoção, pois une e qualifica o espírito interior. 

Quando cai a noite, ainda mais desperto deve estar o 
soldado, se em verdade está disposto a encontrar os Mestres 
e Guias da Irmandade.

No momento justo, um portal interno de luz se abrirá. 
Só uma chave vos indico, para que possais encontrar a Ir-
mandade: o olho busca prova e evidência de uma verdade 



138

desconhecida, mas o coração e a intuição buscam a unidade 
espiritual. Por qual trilha seguirão? 

Aqui Me refiro a um contato mais intenso, e não tão sutil, 
para que se compreenda a existência da Hierarquia da Luz no 
interior das esferas de consciência dos Centros de Amor. 

Irmãos, estamos a bom caminho. Que a firmeza seja o 
escudo diante da distração. 

Um bom servidor estuda as palavras dos Mestres, para 
saber por onde andar.

Em Unidade,

ANITAC 64

64 Anitac. Hierarquia cósmica proveniente de Vênus, atuante 
em vários Retiros da Rede do Tempo, especialmente Ciu-
dad Blanca (Honduras) e Retiro de Kal-Kis-Tan (Cataratas 
do Iguaçu). É uma das Hierarquias instrutoras em missão 
na Terra para preparo da humanidade nestes tempos finais 
da transição planetária.



APÊNDICE

O  M65

65 Os mantras estão no idioma Irdin, um idioma confederado. 
Como vibração, o Irdin está na base de todos os outros idio-
mas. Mais informações podem ser encontradas no Glossá-
rio Esotérico, de Trigueirinho, Ed. Pensamento (Brasil).
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Oração ao Reino de Lis

Lis, 
caminhamos como espelhos 
que se acendem em oração.

Lis, 
somos seres da Terra 

servindo à humanidade.

Anjos do Reino de Lis, 
despertai todos os orantes 

da Terra.

Anjos do Reino de Lis, 
revelai à humanidade 
Vosso fraterno amor.

Anjos do Reino de Lis, 
encontrai os caminhos para 

a descida da redenção.

Anjos do Reino de Lis, 
abri as portas 

para o Reino Celestial.

Anjos do Reino de Lis, 
levai cada consciência 
até o trono do Criador.
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Anjos do Reino de Lis, 
uni-vos a nós 

e à humanidade em oração.

Anjos do Reino de Lis, 
acendei cada núcleo 

no fogo da transformação.

Anjos do Reino de Lis, 
revelai-nos Vosso Reino, 

que nos conduz 
ao perdão.

Anjos do Reino de Lis, 
descei à Terra 

o Amor do Redentor.

Reino de Lis, 
acende-te em nosso interior.

Reino de Lis, 
acompanha-nos 

em nosso caminho 
à evolução.



143

Reino de Lis, 
leva-nos 

à Presença de Deus.

Reino de Lis, 
abre Tua porta para 

o encontro com Mainhdra, 
nossa protetora para  

este tempo de transição.

Reino de Lis, 
acende os Espelhos 

e irradia Libertação.

Que assim seja.
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Oração 

à Mãe Universal

Nós Te saudamos, 

ó Mãe Universal.

Plena é Tua Graça, 

a unidade está em Ti. 

Sagrada Energia Feminina, 

gestas em Ti a Nova Humanidade.

Ó suprema Mãe Universal, 

intercede por nós, 

seres da superfície da Terra, 

para que possamos consagrar-nos, 

como dignos filhos de Deus, 

na fé, na luz, 

na paz, na proteção, 

na cura, na unidade, 

no amor, no perdão, 

na reconciliação, na caridade, 

na humildade, na transmutação 

e na fraternidade,
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agora, 

e no momento da nossa total 

e definitiva entrega 

ao Pai Criador.

Amém.
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Oração Universal  
da Voz de Mainhdra

Um raio de Minha Consciência emite 
a voz da Paz para as nações. 

A partir do nascimento do Amor Universal, 
todas as criaturas são envoltas 

pelo manto de Meu Coração.

Todos os espíritos consagrados 
reverenciam o Criador, 

e reunidos aos Anjos Celestes, 
glorificam o princípio da Criação.

O mundo é transformado 
pelas orações vitoriosas, 
e a Misericórdia Divina 

desce sobre todas as consciências.

A redenção do Mestre Maior, 
Cristo Samana, 

projeta-se em Consciência 
sobre cada coração humano.

Unidos à Mente Única, 
um ponto de luz de Sua Consciência 
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nasce nos corações, 
que se tornam chamas vivas do Fogo Trino.

Os universos estão em comunhão 
junto à Terra 

e os soldados da luz de Merla66 
surgem diante do Grande Reino Celeste.

Deus irradia Seu Amor e Sabedoria 
aos que recebem a redenção, 

e este princípio universal do Criador 
verte-se sobre a humanidade.

Merla converte-se 
em um mundo confederado 

e o nascimento da Nova Civilização 
brilha em Irmandade diante da Paz Confederada.

Todos os mundos reverenciam a Terra 
e o poder da Misericórdia 

vive no interior de cada ser.

Amém

 66 Merla. Assim a Irmandade cósmica designa a Terra.
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Lis Amtu

Mantra67 de sintonia com o Centro Planetário Lis. 

Desperta a devoção e a contemplação  

para a ascensão da alma.

AMTU  LIS  AMTU 

AMTU  LIS  AMTU

URU  AIKHIM  URU  LIS 

URU  AIKHIM  URU  LIS

LIS  LIS  LIS 

LIS  LIS  LIS

LIS  MANTHU  NAIMU 

MANTHU  NAIMU  LIS

URU  LIS  URU 

URU  LIS  URU

URU  LIS  URU  NAITU 

URU  LIS  URU  NAITU

67 Sílabas tônicas grifadas.
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URU  LIS  URU  NAITU 

URU  LIS  URU  NAITU

URU  LIS  URU  NAITU 

URU  LIS  URU  NAITU 

URU  LIS  URU  NAITU 

URU  LIS  URU  NAITU

URU  LIS  URU 

URU  LIS  URU 

URU
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Lysnel

Mantra68 de invocação às energias do coração 
essencial de Lysnel, por meio da pureza original 
de Lis. Unidade com os Comandos da cura no         

interior do Templo Imu. Conexão com os devas 
das montanhas e com os devas das águas.

LYSNEL  LYSNEL

LYSNEL  NUAMIUN 

NUAMIUN  LYSNEL 

LYSNEL  NUAMIUN 

NUAMIUN  LYSNEL

LYSNEL  LYSNEL 

LYSNEL  LYSNEL 

GUAMITUMI  SARDELL  LYSNEL 

GUAMITUMI  GUAMITUMI  LYSNEL

68 Sílabas tônicas grifadas.
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Escutemos a Voz de Lis, 

nasceu uma emanação original: 

é a pureza essencial de Lysnel. 

Encontro de Hierarquias desvelam o manto da Luz, 

junto aos missionários que ativam seus corações.

Rumo ao caminho da Fonte, 

a chama da devoção se revela 

diante dos seres que buscam 

a cura interior que emerge.

Ao chamado da Fé, 

Lysnel nutre a essência com códigos solares 

que descem de outras esferas.

A pureza original se interioriza no coração essencial 

de todas as mônadas no planeta.

Vem, pureza original de Lis! 

Acende, na Terra, os espíritos 

que aguardam reconhecer 

a Luz que os permeia.

Vem, coração essencial de Lysnel! 

Desperta a Verdade Divina em nossas essências.
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Aniuk Sari

Mantra69 de coligação com a consciência  
de Aniuk, Hierarquia de Lysnel,  

ser-espelho e curadora70.

ANIUK  SARI  SARUA 

ANIUK  SARI  SARUA

MIKUNA  MIKUNA  ANIUK 

ANIUK  ANIUK  ANIUK 

SARAITU  ANIUK  IMENTO 

SARAITU  ANIUK  IMENTO

ANIUK  LYSNEL  SARAITU

URU  ANIUK  URU 

URU  LYSNEL  URU

69 Sílabas tônicas grifadas.

70 Aniuk. Esteve encarnada como Bernadette Soubirous.
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Ao Conselho de Amor, 
Tu nos abres a porta; 

a cura chega ao nosso interior.

Das Fontes Maiores, 
a cura emanará 

aos corações essenciais 
desta humanidade.

Hierarquia Curadora, 
voz da Mãe Universal, 

desperta nossa chama de luz interior.

Harmonia, devoção e cura 
emanam de Lysnel.

Aniuk, 
consciência que desperta 

a devoção interior.

O chamado do cosmos apresenta-se 
como nosso Regente Sol.

Lysnel, desperta! 
Lysnel.
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