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Ao leitor

Vivemos atualmente o fechamento de um século e 
de um milênio. A humanidade chegou a desenvolvimen-
tos que transcenderam muitas fronteiras no âmbito mate-
rial; entretanto, nunca se observou nela tão elevado grau 
de insatisfação. Seu progresso não foi acompanhado da 
ampliação de consciência que a levaria ao encontro da 
paz interna. Muitos alertas lhe foram feitos no passado, 
alertas que hoje subsistem renovados. Especialmente as 
mensagens de cunho profético vêm auxiliá-la a estabele-
cer sintonia com caminhos evolutivos.

A mensagem transmitida numa profecia é captada 
dos registros internos intemporais. Não expressa crono-
logia, mas uma série de impulsos interligados por cau-
sas que a mente analítica desconhece. Assim, um mesmo 
oráculo pode cobrir, em uma ou duas frases, grande vas-
tidão de tempo.

Diante de uma profecia, tem-se de admitir que o 
desconcertante e o aparentemente ininteligível velem 
sinalizações. Em geral, não se pode compreendê-la ra-
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cionalmente, nem se devem buscar nos fatos históricos 
comprovações de sua veracidade. O valor de uma pro-
fecia está em seu poder transcendente; não pode, assim, 
ser estudada.

Uma profecia é uma chispa do fogo imaterial que 
se projeta na vida terrestre. Vem de níveis profundos, 
supramentais, e deve ativar nos seres núcleos internos 
que os levem a reconhecer o que ela aponta. Tem seu 
ciclo e cumpre certas funções. Não é perpétua. Pode 
refletir apenas um aspecto da energia criadora ou abar-
car âmbitos mais amplos, sintetizando várias nuanças 
dessa energia.

O estímulo que gera uma profecia está ligado aos 
vórtices cósmicos encarregados da condução da lei evo-
lutiva. Por meio da profecia revela-se a face do Raio da 
Instrução e tece-se uma rede energética sutil que vibra 
numa frequência capaz de impulsionar as transforma-
ções evolutivas subjacentes ao que está sendo prenun-
ciado. A profecia, porém, nunca visa a manifestações 
formais. Qualquer construção externa é reflexo de algo 
que emerge e amadurece em níveis sutis.

Portanto uma profecia não é um presságio, mas sim 
o repicar de um sino que desperta a consciência para os 
pontos que ela deve perceber com clareza. Há certas pro-
fecias que têm a função de expor situações facultativas 
que, uma vez reveladas à consciência externa do homem, 
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poderão não chegar a materializar-se caso as opções cor-
retas sejam por ele assumidas.

Os rumos da evolução do planeta e da humanidade 
captados dos mundos intemporais já estão lá realizados. 
O profeta que os transmite vive-os com a intensidade 
de um fato que toca diversos níveis de sua consciência; 
porém ele sabe que, nos níveis internos da existência, 
convivem com esses rumos evolutivos inúmeras outras 
possibilidades. O que se passará na vida formal será 
sempre uma síntese do melhor caminho encontrado para 
cada situação. O papel de um profeta é, portanto, tra-
çar linhas sutis que auxiliem esse caminho a dirigir-se à 
meta determinada pela lei evolutiva.

Um lado extremamente positivo das profecias é jus-
tamente este: colocar os seres diante da oportunidade de 
ascensão interior.

“Profecias aos Que Não Temem Dizer Sim” foi es-
crito por meio de contatos com um grupo interno que já 
se manifestou em obras anteriormente publicadas. No 
decorrer do trabalho de sua captação, os canais de conta-
tos interiorizaram-se de maneira especial e, pela percep-
ção de imagens ou de fatos sem revestimentos formais, 
bem como pelos sonhos, o que precisava ser escrito era- 
-lhes nitidamente revelado. Este livro não tem, por-
tanto, autor nesta Terra, mas sim escribas. A presença 
da energia crística, salvífica, é, em seu texto, como 
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um fio que mantém unidos os impulsos recebidos em 
momentos diversos.

Os que participaram deste trabalho percebiam que,  
em seu transcurso, tinham a sensibilidade dos corpos 
intensificada a tal ponto que poderiam ser comparados 
a finíssimas taças de cristal capazes de vibrar à brisa 
mais suave.

Grande carga psíquica era absorvida durante a cap-
tação, para ser transmutada. Essa carga instigava certos 
estados que exigiam decisão e firmeza para transcendê- 
-los. Uma dor em regiões longínquas da Terra refletia-se 
às vezes como uma agulhada no coração dos escribas.

Percebe-se, com tudo isso, como certas condições 
externas de quietude são necessárias para que trabalhos 
desse tipo possam emergir e aprofundar-se.

Contudo, as palavras não devem ser alongadas. O 
número de gotas do cálice está contado. Não se pode 
desperdiçar nenhuma delas.

Trigueirinho
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Uma carta de 
Taynuk

Aqueles que buscam a vida espiritual muitas vezes 
se deixam abater pelas limitações que o mundo externo 
e as próprias resistências à ascensão lhes impõem.

A humanidade é uma espécie de grupo-experiência 
para o Plano Evolutivo. O que se passa com setores deste 
grupo dá referência à Hierarquia Espiritual da Terra so-
bre o que é facultado ocorrer em âmbitos mais amplos. 
A pressão sob a qual se vive nos presentes dias é um 
preparo para fases sucessivas, e tem-se de dar o máximo 
para que no éter planetário fiquem impressas as melho-
res possibilidades para o que virá.

É com a finalidade de proporcionar o surgimento des-
sa harmonização nas camadas materiais, etéricas e sutis 
do planeta que profecias são trazidas ao conhecimento 
dos homens. A maior parte do trabalho desencadeado 
por elas ocorre no silêncio do ser. Todavia, existem cer-
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tos pontos que devem estar presentes no consciente dos 
seres para que neles haja o máximo avanço:

Não acreditar nos próprios defeitos. É preciso 
ter fé. É ela que ergue o ser além dos seus limites.

Vigiar sempre, principalmente para não alimentar 
mais lutas, conflitos nem discussões em si mesmo 
e no ambiente. Uma vibração belicosa contami-
nou os átomos deste planeta. Até a menor das cé-
lulas de um ser tem em si a tendência ao conflito. 
É preciso superar esse estado. Para isso, o amor 
sem apegos e sem condições é uma chave.

Permanecer constantemente pronto para socor-
rer quem se encontre ao lado e nunca aumentar a 
carga de alguém que esteja passando por provas. 
Os fios de união com a Irmandade chegarão até a 
superfície da Terra quando os homens puderem 
ser verdadeiros e sinceros uns com os outros, 
sabendo, acima de tudo, que estão juntos para 
crescer e não para contender.

Nos momentos de prova, em que a dúvida, a au-
tocomiseração, a fraqueza e tantos outros agen-
tes das forças retrógradas tentam estancar a evo-
lução do ser, é preciso estar atento ao seguinte:

É fundamental frear um movimento que se ins-
tala na mente de maneira automática nessas si-

•

•

•

•

1.
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tuações: uma espécie de torvelinho que a man-
tém atada ao que a atrai para níveis inferiores. O 
ciúme, a inveja, a ambição, a necessidade de re-
conhecimento e a busca de prazer estimulam es-
pecialmente esse mecanismo. É básico, portanto, 
elevar a consciência além desse meio psíquico 
que lhe suga as energias.

A afirmação da Lei tem o poder de elevar a 
consciência a níveis de paz. E preciso afirmá- 
-la com toda a decisão que se possa reunir em 
si mesmo; dirigir-se a ela como um náufrago a 
uma tábua de salvação. É necessário estabelecer 
sintonia com núcleos em que a energia salvífica 
da Terra está instalada.

A Lei faz a ponte com esses núcleos de paz. 
Cada indivíduo tem afinidade com uma Hierar-
quia. Essa afinidade toma a forma que é possível 
ao indivíduo perceber. Ele deve voltar-se para a 
mais profunda essência dessa forma e a ela en-
tregar-se realmente.

Às vezes é preciso que o pé toque o fundo do 
poço a fim de poder tomar impulso para subir. 
Todavia, isso não é uma regra. Muitos conse-
guem elevar-se estando ainda no meio da queda; 
descobrem forças adormecidas dentro de si e, 
como se existissem cordas auxiliares, escalam-
no e chegam à luz. O reconhecimento do próprio 

2.

3.

4.
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potencial interior fortalece o ser e deixa-o mais 
preparado tanto para auxiliar os demais quanto 
para passar por novas provas.

Não se deve alimentar o conflito, porém, tam-
pouco condescender com o erro. A cada atitude 
equivocada o indivíduo tem de ser alertado. Ca-
minha-se hoje sobre o fio de uma navalha. Um 
erro pode ter consequências desastrosas em um 
âmbito tanto maior quanto maiores forem as ta-
refas evolutivas do indivíduo que cedeu às in-
fluências das energias obscuras.

A humanidade está sendo estimulada a dar um pas-
so. Trata-se de um amadurecimento que ela precisa  
alcançar para que novas e mais adequadas condições 
de vida possam instalar-se na superfície da Terra. 
O cultivo de padrões de conduta elevados constitui 
um elemento de grande importância nesta transição. 
Todos os que caminham na senda espiritual buscam 
a realidade e, em sua essência, rejubilam-se ao rece-
ber auxílio para firmarem-se na luz.

Algumas bases externas já estão consolidadas. Para 
muitos seres as metas materiais já não despertam in-
teresse, pois sabem que elas não podem suprir as ne-
cessidades que emergem dos seus níveis profundos. 
Essa conjuntura requer o fortalecimento da ligação 
interior com a própria essência. Os diversos níveis 

•
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que compõem um ser devem evoluir em harmonia 
e, sempre que possível, em sincronia.

Não se podem estabelecer regras estritas para que 
essa construção interna se efetive, mas sim trans-
mitir sinalizações. Cada um, com seu martelo e 
bigorna, deve aprender a forjar o metal. Como se 
sabe, o metal deve estar incandescente para que seja 
maleável. Por isso ao homem foi dada a aspiração. 
É preciso usá-la.

As observações acima são fruto da experiência viva  
do que se pode aprender com o auxílio da condução in-
terna. São uma oferta, indicações do que se deve viver. 
Há oculta em cada ser uma flor cujo centro contém uma 
energia de paz muito importante neste momento em que 
o planeta se prepara para uma purificação global. Não 
se devem medir esforços para que essa energia derrame 
seus aromas sobre a Terra.

Taynuk	

18 de fevereiro de 1993
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O sinal 

O chamado penetra silenciosamente 
a consciência. É tempo de partir. 

O que conhece o amor já transcendeu divisões. 
Sua voz soa mais alto que o retumbar de tambores cha-
mando os homens à luta. Mas é uma voz silenciosa, que 
fala por intermédio dos simples.

Antes, muito antes daquilo que se chama nascer, 
Ele já havia nascido. Conhece o mistério da criação 
e, por isso, nada o impede de imprimir na vida os ca-
minhos que ela deve trilhar. Seu fio percorre a Terra. 
Com laços indissolúveis une todos os que recolherá em 
seu rebanho.

Um grito corta os ares. É a dor da mãe. A matéria 
que se entregou não conheceu fidelidade. Também os 
que vigiavam descuidaram-se. Viram os homens colocar 
peso para afundar o barco e nada disseram. Na omis-
são e na complacência firmaram a traição. Tombaram 
e recomeçam, mas não do início do Início. Retornam. 
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Servem e ascendem. Vêm ao encontro da forma. A vai-
dade estancou-lhes a palavra. Não souberam entender o 
valor da retidão da vida na matéria. Quando a oportuni-
dade e a necessidade indicarem, encontrarão o espelho 
que mostra o que vive na essência de tudo.

E, quando a Lei parecer esquecida, sua potência 
desabará sobre a Terra. A calmaria é traiçoeira. Ace-
lera-se a aproximação da Lei. Abrem-se as portas do 
fim. Um vulto negro desfila ante as esferas mundiais; 
ele será um marco. Sua intenção é pura, mas no último 
instante cairá e se dirigirá ao reduto dos cinco.

O manto da noite é espesso. Só a força de cora-
ções imaculados pode rasgá-lo. Os inocentes estão mar-
cados. Os que se perderam suplicarão pela morte.

Forças se reúnem, copiam padrões sublimes: em 
sete e doze distribuem-se. Tentam unir-se, mas nelas 
está o instinto da destruição, e cada uma, por detrás de 
sorrisos, esconde o impulso a uma punhalada fatal.

Do ponto mediano do norte se erguerá um ser 
de silhueta delicada. Suas palavras são cura. Seus 
atos, integradores. Mas sua trajetória é curta. Cum-
priu sua missão e, por aparente casualidade, retorna 
à sua origem, equilibrando com isso o carma do povo 
que ele ama.
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Há dragões que guardam tesouros, não para pro-
tegê-los, mas para impedir o acesso a eles. Os falsos 
profetas multiplicam-se, cumprem o papel de guardiães 
das trevas. Procuram afastar dos puros a realidade. 
Mas o poder da necessidade é mais intenso e constrói o 
elo com a luz. Arcanjos materializam-se com suas hos-
tes. E o homem chora o peso dos seus erros.

A radiação se espalha. Penetra o âmago das 
células, degenera e degrada. Do meio líquido bro-
tam formas monstruosas, e se pensará que vieram de 
outros tempos.

A ciência, confundida, envereda pelo estudo das 
“leis” do caos. Todavia, há uma tarefa a cumprir e uma 
realização a atingir. A ciência tem uma tarefa. A ciência 
é parte de um Plano. A ciência é um ramo por resgatar. 
A ciência é um corpo doente a ser tratado – um corpo 
que ainda vagueia à procura de sua posição.

A ciência pede socorro. Não compreendeu a de-
voção que penetrou em seus veios, mas a intenção reta 
está em suas bases, e os que buscam união com a verda-
de asseguram a possibilidade de mudança.

À ciência acorrem alguns dos que sabem que ela 
é o espelho da sabedoria, alguns dos que auxiliam a 
mãe. Conhecem as leis da antimatéria, mas a luz lhes 
é ocultada para que possam reafirmar que ao homem 
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também é facultado chegar à verdade quando se dispõe 
a partir ao encontro do desconhecido.

A ciência está perdida. Não compreendeu o fogo 
da devoção que penetrou em seus veios. Sua regenera-
ção virá da percepção da ordem dos universos. Alguém 
saberá a hora de entregar o segredo, mas não revelará 
como aplicá-lo até que certo nó se desfaça.

Uma fenda tem de ser aberta. Uma esfera de fogo 
cai para romper teias invisíveis. Grandes transforma-
ções causará. Muitos verão. Porém, ninguém poderá 
encontrar essa esfera.

Coros repetem a Lei. O ouvido dos homens não 
escuta.

A voz brada dos céus e da terra. E nada pode 
esconder o sinal.

12 de fevereiro de 1993
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O cântico

Quando o olho do discípulo per-
manece na luz, o sopro limpa-lhe 
os ouvidos e, como um cântico, a 

palavra lhe é revelada. 

Na fronte do que se volta à luz é colocada uma 
rosa. Nas costas, uma cruz. Recebe seu quinhão. Dão-se 
passos com a aceitação da meta.

Muitos estão confusos. Cerraram os olhos quando 
a luz despontou. Acostumaram-se às trevas. A claridade 
os cega, não podem encontrar a trilha.

Palavras não são compreendidas.

Quando o poder solar toca a matéria, ele reco-
lhe sua messe. Mas a colheita prossegue até que caiam 
as flores dos últimos vinhedos. A verdejante Natureza 
compreendeu, irradia emanações regeneradoras e pa-
cientemente espera por sua hora. O orgulho do homem, 
entretanto, o faz respirar o odor das cinzas.
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Campos invadidos. Bandeiras hasteadas. O bra-
do da vitória dado. O valor dos grupos incompreendido. 
Mas o verdadeiro vencedor não é o que se apossa.

Brancas são as almas dos muitos que foram cur-
vados pelo domínio. O que se diz senhor é escravo de 
forças perigosas.

Três feras espalham-se pela Terra. Vestem-se de 
dinheiro, de volúpia e de ambição. Dormem no leito dos 
que se dizem veladores da luz. Mas o olho da Lei per-
corre também a penumbra dos pomposos salões. E nem 
mesmo o que arrasta seu manto vermelho pode esconder 
dele o que traz na consciência.

Um pacto macabro é feito pelos que são colunas 
onde o Templo Menor tentou projetar-se. Abalam aque-
le que procura perpetuar o fogo, contendo-o em suas 
mãos já queimadas.

Movem-se terras e águas. Há os que verão no seu 
movimento a radiância da vida que pulsa no interior do 
planeta. Dínamos de energia cósmica produzem a mu-
dança. Na destruição, produz-se a transparência; e os 
limites desfazem-se, ao menos por instantes...

Irmãos olham-se nos olhos e não percebem mais 
a distância que os separava.
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A aproximação à Irmandade é um hino de glória, 
elo construído com o sumo da sublimidade do ser. To-
davia, é também mãos estendidas para sustentar o equi-
líbrio das esferas.

E, no final, o Senhor dos Dias tomará forma. Aos 
que o devem reconhecer, sua face indicará que chegou o 
momento do regresso. Encerra o trabalho iniciado. Re-
cebe o mais elevado Signo do Coração e por ele ascende 
a mais perto do Inominável.

Dos mundos vizinhos afluem correntes de auxílio. 
O poder de sua focalização vem reconstruir vibrações. 
Faz esparzir as névoas que ofuscam a luz.

A matéria resiste. A luz prossegue. A matéria or-
ganiza a reação. A luz prossegue. A matéria não encon-
tra o inimigo para a luta. A luz prossegue. A matéria 
perturba-se. A luz prossegue. A matéria volta-se contra 
si. A luz prossegue. A matéria degenera a si mesma. A 
luz prossegue. A matéria vê a destruição. A luz pros-
segue. A matéria vê a luz. A luz prossegue. A matéria 
compreende. A luz prossegue. A matéria rende-se. A luz 
prossegue. A matéria tem sua revitalização iniciada. A 
luz prossegue. A matéria acolhe o encontro com a luz. A 
verdadeira vida tem início. Anjos e deuses estendem as 
mãos, e os puros conseguem tocá-las.
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Um cântico se faz ouvir. É o júbilo da vida que, 
antes prisioneira, foi por fim libertada.

13 de fevereiro de 1993
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A trilha

Obediência: escola de aprendizes e 
mestres. Luz que evita descaminhos 

e concede a clareza necessária à 
percepção da verdade.

Setas de fogo vão além do que se pode aceitar. 
Um foguete foi perdido. Violada a Lei. E a conheciam. 
A curiosidade promete mais recompensas do que o faz 
a obediência; os que buscam facilidades afogam-se em 
seus enganosos mares.

Num corpo resplandecente desce mais uma luz. 
Lado a lado com os humildes procura erigir a morada. 
Três nomes lhe deram, mas não conheceram sua verdade.

Aponta-lhes a trilha. Poucos a veem. Menos que 
cem persistem. A essência já sabia desse destino e clama 
por socorro. Nada mais pode fazer.

Misericórdia! Só Vós podereis redimir a cegueira.
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Vestistes os trajes que eles podiam compreender. 
Chamastes pelos que estáveis a instruir e formar, apon-
tastes-lhes o espelho e no silêncio dissestes: “ Vede o 
terceiro Sol que desponta no horizonte. Dele sois par-
te. Ele clama pelo vosso regresso. O Mensageiro bate 
a vossa porta. Vigiai! Que nem o medo nem o egoísmo 
paralisem vossa mão ao abrir o ferrolho”.

Vem o Vigilante do Tempo. No novo coração da 
Terra sediou sua morada. Seus olhos, brasas flamejan-
tes, detêm-se na eternidade. Mas os que o assistem veem 
lágrimas de pesar pelos que se desviaram. A dor da sa-
bedoria é pelos que mergulham no trevoso abismo da 
ignorância. E tudo tiveram nas mãos...

O coração da Terra é habitado por seres inocen-
tes; a larva belicosa não conseguiu neles romper seu 
casulo nem ensombrecer as terras com a densidade de 
suas asas. Secou na crisálida, mas deixou uma marca: 
fez com que acreditassem na ilusão de que um barco 
sem capitão pode chegar ao porto. Daí, atitudes confli-
tuosas espalham-se.

Os que se alimentam da pobreza do mundo se re-
belarão contra isso. Não se poderá conter sua invasão, 
ainda que parcial.

Solos virgens são ambicionados. Os conquistado-
res vão até onde flores não brota. Não sabem do Senhor 
das Neves. Poucos poderão entender o que se passou.
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A entrada se manifesta onde é vontade da Lei; por 
ela uns serão absorvidos. Logo ao portal várias trilhas 
se mostram. Dentre elas há que reconhecer as certas. Só 
o coração puro as pode distinguir.

O que se passou com as nuvens? Os homens afas-
tam-se da Lei como cães vadios – temem a água purifi-
cadora. Não alcançam a própria essência; negaram-na. 
Também o céu lhes dá um sinal.

Porém, nos cumes solitários ainda vivem os guar-
diães da tocha. Estão além de corpos e não vivem neles. 
Aqueles que viram suas flores sabem.
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As flores

Uma palavra sábia reverbera 
criando pétalas que, do coração, 
exalam os aromas da verdade. 

Ditosos os que se deixam ser como as crianças. 
Uma escola será procurada, e por trás de suas portas 
estará um antro. A barbárie não esconde mais seus atos. 
A selvageria é aceita com condescendência.

Mas as crianças sabem do caminho. De jardins 
invisíveis colhem as mais belas flores. Sabem. Em sua 
pureza riem e buscam auxiliar os atordoados. Estes 
não acreditam nelas. A arrogância caminha junto com 
a vaidade.

Os puros veem. Vão ao encontro da luz. Não te-
mem dizer sim. Estão na eternidade. Seus pés quase 
não tocam o solo, mesmo que correntes tentem atá-los. 
Reconhecem sua origem. O Guardião do Som vela por 
eles, mas não os pode livrar do que virá.
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A prepotência marginaliza os simples. Mesmo os 
bons se valorizam mais do que a necessidade. O orgu-
lho desce como uma muralha. O ceifador sai ao campo. 
Uma fera toca-lhe o rosto. Mostram-se até os ossos, e o 
Sol ainda não se havia erguido.

Há um espelho desconhecido. Envolve toda 
a Terra. Reflete cada energia emitida. As chuvas são 
como massas. De onde vêm? Os homens esqueceram-se 
do que jogaram nos ares.

Sim, eles têm de ser retirados rápido! Uma vida é o 
mais sagrado tesouro que Deus lhes entregou. Perdoai- 
-lhes. Não sabem o que fazem. Destruíram e são destruí-
dos. Salvai-os! Salvai-os! Não sabem o que fazem.

Fé! A Misericórdia vem, não falta. Parte da gran-
de ave afundou. Cuidai para que não se vá todo o corpo.

O choro, que antes se ouvia esporadicamente, 
torna-se lamento ininterrupto, lancinante.

Árvores brancas crescem num campo de cruzes.

O ar, a terra, a água? Envenenados. Os que nascem 
retratam a monstruosidade. Monstros são também delibe-
radamente criados. Não é por eles que o reequilíbrio se 
fará. São dissipados antes que mal maior aconteça.
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As chaves do jardim da criação foram deixadas 
caídas às portas da experiência. Suas rosas, dadivosas, 
abrem-se quando vultos sombrios são removidos.
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As árvores 

A fortaleza brota na  
consciência que confirma a Lei. 

Dois sentam-se. Andavam de mãos unidas. Muda-
ram as línguas. O que se passou com a fraternidade? Na 
profusão de palavras vãs olvidam-se da simplicidade.

Alguns olham as armas e pensam: “Que importa 
a vida?” O ódio regelou-lhes o coração. Tal é o empe-
nho que se crê terem uma meta. Hipnotizados, não per-
cebem que alimentam o instinto brutal de destruição.

Ao entardecer, alguns saem à procura do silêncio 
da noite. Sobre eles paira o Anjo da Paz. Não deixam de 
ter o encontro. Mas é-lhes pedido silêncio.

Quer-se fazer o som da verdade tornar-se peri-
goso. Aqueles em quem ele ecoa são amordaçados.

Mas toda a vida, como um atrevido mensageiro, 
a faz ressoar.
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Podam-se as árvores cujas raízes vão até veios 
profundos. Não as conseguem derrubar.

Ao lado da dor uma mão sempre se ergue em 
auxílio. O desespero torna-se escola de esquecimento. 
Folhas mais frágeis secam e caem. E os frutos não são 
suficientes para todos os que deles necessitam.

Sim, as sementes! Nelas está a seta. Voam com 
o vento. Não projetam seu destino. Sabem que ele exis-
te e confiam. Deixaram sua origem, mas trazem dela a 
essência no interior. Sua única bagagem é a promessa. 
Por essa promessa partem, por ela vivem, por ela mor-
rem e por ela fazem surgir novas árvores.

Duas pegadas ficam impressas ante o Sol poente. 
Ainda que se tente, não se pode apagá-las. O peregrino 
é irmão do vento; a brisa reforça ainda mais as marcas 
por ele deixadas.
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O vento

Enquanto os pés tocarem o solo 
haverá luta e perigo. É preciso  

deixar-se erguer aos ares.

A pepita do lago se mostrará. Irão às profundezas 
buscá-la. Não a verão. Perdidos entre o que desconhe-
cem e a ambição, sorvem amarga bebida.

Tudo passará. O tempo anuncia.

Depois de todo o movimento não se encontrarão 
mais o norte nem o sul, o leste nem o oeste.

A consciência da unidade dita novos padrões.

Rompe-se o véu de lágrimas que cobria a face 
da mãe, e suas pérolas azuladas revelam-se aos filhos. 
Onde havia ódio ela vê união. Onde havia malícia ela 
encontra candura. Onde havia ambição ela colhe entre-
ga. É a nova Terra!
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Todos sabem. Todos foram avisados. Todos ouvi-
ram a Lei. Resistentes a sua simplicidade, fingiram não 
a entender. Os hipócritas são mais lodosos que os igno-
rantes. Por escolha, optam pelo odor da deterioração.

A aguda seta do Anjo feriu o Ocidente. É preciso 
expurgar parte do sangue aprisionado.

Das areias do deserto se elevará o mistério da vida 
e da morte. Mas o olho do especulador não penetra a lin-
guagem das serpentes. Assim cai mais uma medalha.

O fogo emerge das entranhas das águas. Novas 
terras surgirão entre os dois berços. Estupefatos, os ho-
mens não ousarão tomá-las.

O Anjo então dirá: “Eu sou o que três vezes bateu 
em vossa porta sem que me reconhecêsseis. Eu sou o 
que a cada manhã se une aos raios de sol e vos concede 
a chama de vida. Eu sou o Legislador do Juízo. Venho 
reunir os cordeiros e expulsar as feras”.

O espelho das águas se incendeia pelo poder de 
sua voz, e toda a vida para, como se ingressasse num 
mundo sem tempo, como se à eternidade se entregasse.
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O lago

A limitação da consciência dissipa- 
-se ante a clareza da eternidade.

Saldos, poucos. Débitos, incontáveis. Os grandes 
encolhem-se. Posições elevadas ocultam cadáveres. A 
dignidade nunca foi tão negada. Os profetas revelam: 
“Antes que a mais brilhante luz envie seu raio no alvo-
recer, muito ainda ocorrerá”.

Retalhos remendados não formam um tapete. 
Rompem-se quando pés mais firmes os pressionam. Do 
Oriente virão lágrimas como nunca.

Luz de velas não é suficiente para clarear a noite. 
Alguns nos quais o fogo tenta acender-se não lhe ofere-
cem a cera para que ele a queime.

Rompe-se o cordão. As turbas já não têm vínculo  
com a chama. Adoram corpos inúteis para a reconstrução.
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De um resvalo, o segredo da pequena ilha é des-
coberto. As águas já não podem ser detidas.

A espera é conivente com a lassidão. Os que pros-
seguem olhando para trás puxam o fio que os reterá. É 
preciso agir. Um sinal, um ato consumado.

Um corcel brilhante vem anunciar. Galga toda a 
Terra. A firmeza de seu trote é sentida como fúria. Há 
temor onde há pecado.

As mãos suaves da Guardiã trazem o novo. Não 
tem pais. Nasceu do Desígnio assim como nascerão to-
dos os que virão. E a paz se instala no inferior. 

Também os puros não podem frear as paixões, a 
malícia e a inveja; mas só até que a espada de fogo lhes 
toque a cabeça.

Vários mundos convivem no mundo. Sua seleção 
transforma o pântano em cristalino lago. A luz do dia 
desenha nele as formas do futuro.
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Os vales

Pequenas causas não podem mudar 
grandes destinos. O silêncio dos 

vales o sabe.

Hóstias de ouro nadam no cálice. Não alimentam 
os fiéis e, no entanto, longe dali três sóis lançam suas 
luzes. Fundem-se. Os olhos se cerram ante a radiância 
de sua beleza. Vida tão pura nunca foi vista.

Mas a plenitude do Sul só se revelará nos últimos 
instantes. Não são seus homens que o farão majestoso. 
A realeza está em suas bases ocultas.

Pelos erros dos que se coroaram, injúrias e ul-
trajes caem sobre o sagrado, e a descrença abocanha 
tíbios e instáveis. A solidão é redescoberta. Sua fala tem 
verdade, seu caminho requer fortes e decididos.

Firmai vossa fortaleza. Do poço erguei-vos às pro-
ximidades do Sol. Não temais. Não temais. Não temais. A 
sombra traz a foice, mas nos puros não encontra seara.
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Na quietude dos vales, deslizam luzes silenciosas. 
Trabalham pelo porvir. Constroem o que não podeis 
ver, mas que aí está. Com um estalar de dedos tudo pode 
nascer. Não temais.

Dois Anjos seguram os universos nas mãos. Um 
terceiro coloca-se mais alto, fechando assim um círculo 
poderoso. Sua presença é desvelada sem reservas. Mas 
a incredulidade mora nos lares.

Acudi. A geração foi vulgarizada. Vossa casa se 
enche de vadios. O preço é pago com desunião.

A salinidade das lágrimas limpa feridas. Só o 
amor as cauteriza. A cura volta a ser simples; a pro-
lixidade a havia tornado inacessível. Age por meio  
do coração.

Olhos serenos veem o correr dos tempos. A eles fo-
ram dados quatro braços, onde estão o incenso, a mirra, 
o ouro e também as chaves. Mas suas mãos permanecem 
fechadas, enquanto os pés voltam-se para trás. Contorci-
da imagem, no diamante celeste está teu equilíbrio.

Batizam-se as estrelas. Os primeiros as conhe-
ceram. Depois, não se viu que elas mudaram. Os sete 
guardiães viajam e habitam aquilo que se pensava ser a 
morada das samaritanas. O que era no princípio perma-
nece até o fim. Sua forma, porém, envelhece.
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A Natureza absorve o caos para dele curar a 
Terra. É mais do que pode suportar. Ondas gigantes en-
golem vidas. A insensibilidade tornou-se mais sã do que 
a caridade, e o sangue corre mais denso nas veias.

Na noite, um chamado desperta os que dormem. 
Não podem levar as sandálias. Pés nus devem pisar as 
pedras. O fogo há de tirar deles as crostas endurecidas.

15 de fevereiro de 1993

Profecias aos que não temem dize49   49 28/06/2010   09:12:20



50

As pedras

Se o homem reconhecesse o que fere com  
sua ambição de instruir sobre o que ele mesmo 

não vive totalmente, mais tênues seriam os 
véus que encobrem a sabedoria. 

Foi dito: “Nascentes devem brotar aos milhões”. 
A água é santa. Ela se preserva. A inveja e a competição 
são mais fortes que os laços com a meta. Com isso, as 
paredes do Templo se afinam.

Risos puros correm pelos hortos do Templo. O 
que o teto não pôde comportar germina na liberdade da 
Natureza. O poder da vida é irrefreável.

Um Conselho supremo. Cinco pétalas crescem 
sobre rocha e gelo. Vieram. Não se intimidaram com a 
altura dos degraus. As cores de um arco-íris as acompa-
nham. Cai a areia na ampulheta, o tempo está contado. 
Então doze raios iluminarão os céus à luz do dia.

Numa mesa dispõem-se as pedras. Rubis e ame-
tistas enlouquecem a tez pálida. Sua salvação está nas 
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esmeraldas. Não as viu em meio à poeira que se levan-
tou. Fronteiras movem-se como cardumes em busca de 
alimento. Não tardarão, também, a cair.

A chama manteve-se acesa em pequenas contas 
espalhadas no mar. Não serão esquecidas. Águas se 
afastam, e amplo solo acolhe suas pegadas.

Uma criança nasce numa casa sem portas. Co-
nhece a união, o amor e a liberdade. Seu riso é como 
asas que se movem, trazendo frescor. Vem anunciar o 
novo tempo.

A terra em que nada cresce é sagrada. A aridez a 
protege. Não pode ser violada. Seu cascalho reflete os 
raios do sol e vela gemas de segredos. Afastai! Afastai 
os vadios. Nada têm nela a buscar. Um cartaz tomba. O 
silêncio é a necessidade.

A vida tranquila ainda existe em recônditos isola-
dos. Não cala a ânsia do espírito pela luz. É preciso pe-
netrar a noite. O luar divisa a montanha. Sem palavras, 
fileiras iniciam a escalada.
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A montanha

Uma vontade sábia pode criar tanto um 
grão de areia como os degraus do cami-

nho. Mas seu poder revela-se quando 
está voltada para a luz.

Serpenteiam caminhos para o alto. Tochas os ilu-
minam. O ardor dos pacíficos é o que as alimenta. As 
multidões não veem as setas. Estas são para os que real-
mente as querem.

Uma colher vai à boca dos famintos. Antes que 
tomem o alimento, ele cai. Cuspiram no rosto de quem 
lhes dava a vida e não mais puderam enxergar. 

Uma nuvem de gás engole vivos alguns inocen-
tes. A morte se materializa e percorre terras e mares, 
abalando-os. Nos últimos instantes as trevas se trajarão 
de luz. Mas é uma luz perigosa, que nasceu do engano 
e da ignorância.

Profecias aos que não temem dize52   52 28/06/2010   09:12:20



O céu mudará muito. Águas se elevam, e uma 
cortina estranha coloca-se entre o Sol e a Terra. O pei-
xe liberta-se, e o cântaro transborda. De longe, muito, 
muito longe, um centauro envia mais uma seta. Sua aju-
da vem derrubar a barreira e estender o tapete para 
dias além do futuro.

A Terra sofre, moribunda. A mãe que gerou o fi-
lho não encontra alento para prosseguir. O universo vê 
a dor e não está insensível. O leito de cura conta com o 
manto feito dos melhores fios celestes, e foi dito: “Urge  
socorrer. Um sol resplandecente deve ir instalar mora-
da no seio agonizante”.

Sem alarde, a luz já pulsa nas veias invisíveis. 
Os tumores vão ser extirpados para que a seiva nutra 
todo o corpo.

Primeiro o Anjo trouxe uma luz prateada e com 
ela iluminou um quarto da noite. Depois veio com raios 
dourados, e mais um quarto da noite foi dissipado. Por 
fim, verteu de suas mãos rubras línguas de fogo. E, 
junto com o que restou da noite, a raiz do sofrimento 
se esvaeceu.

15 de fevereiro de 1993

Profecias aos que não temem dize53   53 28/06/2010   09:12:20



54

O gelo

A busca de gozo estimula a inconstância. 
O nada querer edifica a paz dos sentidos.

Como se fosse um troféu, uma pedra estranha é 
içada ao alto. Os homens atribuem-lhe vida. Eles a fize-
ram. Mas não lhes está revelado o poder de geração.

Onde havia a floresta não se encontram mais 
árvores. Natas de gelo trafegam pelos rios. O povo de 
ontem é dizimado por sombras difusas. Ninguém os 
quer ferir, mas cada um segura nas mãos uma pedra 
para atirar.

Marionetes invadem o cenário. Movem-se con-
tentes de si. Os fios são quase invisíveis, mas não enga-
nam um olhar caridoso. Assim, também a boa vontade 
afasta-se dos palanques.

Procura-se quem irá responder pelas nações. 
Uma tentativa foi feita. Os pactos a destruíram. A falsi-
dade goza na voz dos governantes. Nada é oculto.
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A incredulidade e a perdição tornam-se indisfar-
çáveis. Descontentes e enlouquecidas, as turbas atacam 
o mal e o bem. Não distinguem um do outro. E os pru-
dentes mantêm-se recolhidos.

O dominador sabe da sua hora. Vê seu campo es-
treitar-se. Volta-se sobre as mulheres; quer postergar 
seu fim. Não nascerão outros iguais...

O Sol chegou ao meio do céu. Nada permane-
ce escondido. Em toda parte letras explodem trazen-
do fétido odor. O que se chamou aliança mostra sua  
verdadeira face.

Os fortes se oferecerão como ajuda. Em si re-
ceberão as chagas para, com gotas de sangue, limpar 
a podridão.

Não discutem. A tolerância e o silêncio são virtu-
des dos sábios. Não pregam. O exemplo é sua palavra. 
Não apontam. A luz se mostra aos olhos atentos. Não 
lutam. A batalha está vencida. Não se detêm. Sabem 
aonde chegar.
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O deserto

A união é um estado desconhecido para 
os que na superficialidade de seus rela-
cionamentos escondem-se do clamor da 

verdade.

O mensageiro é chamado. É-lhe dito: “Olha o 
céu e a terra. Anuncia o que vires”. Um espelho se 
abriu a seus pés. Nem começo, nem fim. A sabedoria 
tem muitos olhos.

Ao norte do cão desvela-se um túnel. Os filtros 
entre mundos estão quase desfeitos. De cima, a mulher 
acorrentada sofre com a Terra. Ela sabe. Ela viveu. Ela 
acolhe os que deste mundo se libertam.

Três estrelas alinham-se no quinto mês. No nono 
os efeitos chegarão à Terra. É o fim de uma gestação. 
É o fim de um meio de criação. E a luz não mais virá de 
ventre algum.
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Tantos são os movimentos do céu que o homem se 
esquece do passado. E, quando o crepúsculo vier, já não 
se lembrará das máculas deste tempo.

Os que ficaram são treinados. Crianças, ao nas-
cer, são mais sábias do que eles diante do que encon-
tram. Para cada pequeno grupo há três instrutores. Ca-
minham pelo deserto. Todos têm indicado o local aonde 
devem ir. É preciso prosseguir. A obra não está termi-
nada. A fera foi expulsa, mas a porta está aberta. Tem- 
-se de reconstruir a proteção.

Também mãos infantis servem nessa obra. É a 
primeira de luzes e homens depois da grande noite.
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A brisa

Trabalho encontra-se na porta de casa.  
O serviço, porém, pede disposição para 

se estar com braços estendidos, corpo nu, 
sem nada opor à Lei.

O espelho virou sua face tão velozmente que não 
perceberam que estavam do outro lado. Usavam cor-
pos; viam, tocavam, sentiam, porém não se deram conta 
de imediato de que eram outros.

A Guardiã é misericordiosa. Divina mãe, o renas-
cer de seus filhos não implica as dores de outrora. Mu-
daram-se as leis para vir. Mudaram-se as leis para estar. 
Mudaram-se as leis para ir. A vida enfim emergiu.

Das sete cabeças do dragão, quatro estão corta-
das. Três ainda se movem. Haverá luta? O guerreiro 
deve esmerar-se no manejo da espada.

Dos antigos a memória não será tirada. E ne-
nhum deles perguntará sobre os culpados. Sabem que 
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na mão que desfecha um ato criminoso está a luta que 
cada um traz em si.

Um ar mais leve, uma brisa suave, percorre a 
Terra. Quanto tempo se passou? O tempo também é ou-
tro, e as contas que ora se reúnem não são suficientes 
para formar um colar do porvir.

Do retumbar de uma explosão ao reencontro con-
sigo mesmo há uma eternidade. Mais luz penetra nos 
corpos, e a carne também se consagra.

Os que vão ficando prontos são chamados, e a 
eles é dito: “Olhai, vede onde estais”. E veem, como se 
fosse abaixo de si, a Terra onde viveram! Sim, não pi-
sam sobre ela. Onde estão? A mente para. Não compre-
ende a concomitância dos universos. Precisaria também 
ela estar pronta para penetrar o mistério.

O abismo lhes é mostrado. Nada lhes é expli-
cado. Mas cada um sabe que para resgatar o que deixou 
terá de lançar-se destemidamente aos ares.

15 de fevereiro de 1993
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O abismo

Na dissolvência está o segredo do absoluto. No 
vazio, a disponibilidade para o preenchimento. 

Na entrega, a aproximação ao encontro.

O Instrutor chama o peregrino. Mostra-lhe seus 
bons passos, suas riquezas, seus entes queridos. Mostra- 
-lhe também sua pobreza, laços e dependências. Apon-
ta-lhe um pequeno abismo. Na outra margem está a rea-
lização individual.

O peregrino deixa a bagagem e salta.

Caminha.

O Instrutor chama o então discípulo. Mostra-lhe 
a trilha percorrida, suas virtudes. Mostra-lhe ele mes-
mo. Aponta-lhe um grande abismo. Na outra margem 
está o serviço espiritual.

O discípulo tira as sandálias e salta.

Caminha.
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O Instrutor chama o recém-iniciado. Mostra-lhe 
a imagem de seu grupo de serviço e as obras. Mostra-
lhe o Infinito. Aponta-lhe um imenso abismo, não há ou-
tra margem.

O iniciado despe-se de tudo e salta. Nasce um 
mestre.

A nova Terra tem esferas de existência mais níti-
das. Sempre um portal iniciático as separa. E, ante as 
luzes do entardecer, a cada um é dado o pão.

16 de fevereiro de 1993
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Os pássaros

Vinte e uma contas existem no cordão que une 
os mundos, mas uma só delas liga as demais.

O luar minguante traz um segredo. Antes do fim 
deve ser revelado. Quando a grande estrela o esconder, 
um de seus raios cairá sobre a terra sagrada. Os ho-
mens perceberão que ela é segura.

Alguns saem sem nada avisar; mas sabem aonde 
vão. Saem sós; mas a outros vão-se agrupando.

Pregos são tirados da perna de um caminhante. 
Com um sol nas mãos, ele deixa uma caneta sobre a 
mesa. Páginas aparecem escritas.

É a hora do crepúsculo. Um jovem com túnica 
laranja cruza a porta. Volta-se. Sim, não deixou nada 
para trás. Silenciosos e reverentes, Anjos enfileiram-se 
à sua passagem.

Após eras a fio correndo em torno do fogo resplan-
decente, as crianças perdem a energia e aproximam-se 
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da chama que têm nas mãos. O pequeno vermelho já é 
quase um com sua essência.

Ouve-se o rugido de um leão naquele instante. 
Sua união com o cântaro é reconhecida. As samarita-
nas posicionam-se. Alinham-se ao lado do cântaro os 
irmãos com a balança. E uma luz maior desce do céu.

Chuvas de prata caem então sobre a Terra. São 
gotas de cura. São gotas de vida. São gotas de paz  
e alegria.

Junto com o Compassivo vieram outros grandes 
pássaros. Firmaram seu ninho no topo do mundo. Mas 
seus filhos não vingaram.

Eles não param de vir. Despem-se das asas. Es-
tão entre os homens. São santos. Até onde a tocha virou 
pedra eles caminham. A dor ai é diferente. Nem o poder 
de voar pode ajudar...

Passa o dia, mas antes do cair da noite há um 
silêncio profundo. Em reverência, os homens que sobre-
viveram esperam a voz do Instrutor. O próprio Vigilante 
os vem abençoar.

O poente traz mais luz que o alvorecer.

16 de fevereiro de 1993
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As nuvens

Orai.

A instabilidade da matéria é testificada. Os áto-
mos não são estáveis; também os pacatos têm seu ciclo. 
Para os homens o tempo torna-se mais complexo. Mas a 
eternidade é simples.

Uma nova filha da destruição voa nos ares. Vai 
em direção ao Oriente, e no entanto não acerta o alvo. 
A Terra chora a dor de mais uma explosão. Em chagas, 
padece da loucura dos homens.

Com a resposta da Natureza, rompem-se caixas 
mortais. Os Anjos as desarmam, mas algumas escapam. 
São sinais. Já se ouvem batidas de galopes.

Uma nuvem brilhante cega, fere, mata, dege-
nera. Não se conhecem os meios para curar ou para 
suster as cadeias de reação. Foram muito longe com 
a inconsequência.
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— Que sobrará, Senhor?

— Foi-vos dito que os mansos possuirão a 
Terra, os desapegados herdarão os céus, os de coração 
puro verão a Deus e os pacíficos serão por Ele chama-
dos de filhos. A luz que vos arrebatará não se deixa con-
fundir com os raios da destruição. Permanecei serenos. 
O que quer que suceda não atinge o Intocável.

O sofrimento une pelo coração os puros. Trans-
cendem-se rostos, ideias, hábitos e vícios. A disposição 
para servir impulsiona os compassivos. As dores do par-
to despertam uma face sublime do amor.

Nunca os abnegados puderam vencer tantos 
degraus.

O pão, que ontem foi dividido por doze, multipli-
ca-se. E o fogo desce sobre toda uma nova colmeia. Sua 
Regente se erguerá ao trono quando o orgulho ceder 
lugar ao ardor da entrega.

As estrelas rirão com alegria e paz. Uma obra 
está no fim. Uma obra tem início.

17 de fevereiro de 1993
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O rio

A resistência em encarar os próprios limites pos-
terga a libertação. Por isso, quando a consciência 
busca transcender o nível em que se encontra, o 

estado de luta pode ser prenúncio de paz.

Por um ato de vontade o homem tem de romper 
seus grilhões. A autocomiseração é irmã da inércia, 
abriga a acomodação e a falsidade.

Por melindres, afloram os lobos que cada um traz 
em si. Os homens não sabem o que fazem. Enquanto isso 
as bases da vida desmoronam. Benditos os que colhem o 
lixo mas não sujam as mãos. Veem, calam e oram.

Ó luz, sede compassiva. A luta é grande. Flechas 
são lançadas ao rosto de irmãos sem que se queira. Não 
há quem não tenha em si os reflexos do conflito. Todo 
o corpo se ressente ao tentar manter-se sereno. A luta 
ocorre em cada célula; na matéria de cada uma delas 
há a tendência ao embate.
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Silêncio. As trevas podem ter força, mas não su-
plantam o poder da Lei.

Para cada ser existem vários curadores. Tratam- 
-lhe os corpos, a alma e o espírito. Incontáveis, aproxi-
mam-se dos que, na busca por redimirem-se, confessam 
em silêncio sua aspiração ao Alto.

Uma mão aberta em súplica recebe mais do que 
pode conter. É-lhe dito: “Ergue-te e segue; entrega 
a teus irmãos o que eles por si mesmos não podem 
colher”.

O fogo desce aos poucos. Até que tudo permeie 
haverá os que colocarão nos bolsos as dádivas recebi-
das. Mas à medida que a pressão da luz aumenta, a hon-
radez aprofunda raízes nos salváveis. A dignidade foi 
renegada, mas sem ela o olho não se abre.

As trevas prolongam-se devido à opção pelo 
incorreto. Bastaria o homem dizer não ao cultivo 
do erro.

Por isso, nem todos os Anjos estão ativos. Al-
guns aguardam sua hora. O poder de Uriel não pode 
tocar a Terra, pois a esfacelaria. Ela está sendo pre-
parada e ele virá quando o Sol tocar a fronte da cabra. 
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Um vento abre a porta. Mostra o rio. Na outra 
margem veem-se o verdor e a trilha para o cume. So-
mente esse veio d’água separa os homens da vida liber-
ta. Todavia, é preciso cruzar a correnteza.

17 de fevereiro de 1993
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Os cumes

Inescrutáveis são os desígnios internos. 
Não se sabe que rumo indicarão, pois o 
céu é mais do que uma esfera. Porém, 

levam sempre para o mais Alto.

As feras, vendo a Terra, voltaram-se para o Se-
nhor e disseram: “Ali faremos morada”. E o Senhor, 
vendo a porta aberta, respondeu-lhes: “Só até quando a 
porta estiver aberta”.

O mundo era então um mar de forças desencon-
tradas. Era preciso canalizá-las. Nele, qualquer homem 
podia realizar tanto uma obra altruísta quanto um ato 
corrupto. A indeterminação o caracterizava.

O cosmos marca os tempos. Abre ciclos. Fecha 
ciclos. Sinaliza. Indica. Conduz.

A vida ascendida é invisível. Sempre existiu. For-
mou as bases que sustentaram o cenário do drama.

Profecias aos que não temem dize74   74 28/06/2010   09:12:20



�5

A Grande Luz pousou no cume. Riscou no chão 
um quadrado: a semente da nova Terra. De cada vértice 
começou a brotar um Guardião. A escória do mundo há 
de ser varrida. O fio de sangue que corre sujando flores 
delicadas tem de ser estancado.

Cada Guardião tem um nome. Todos são um. E 
o um é Aquele que vem reunir o seu Reino. Nos limi-
tes dessa cidade as faces dos homens transformam-se. 
Eles não percebem, mas seus traços aproximam-se dos 
do Anjo. São traços invisíveis. É pela luz que eles se 
delineiam.

A vida brota da luz; a luz cria por meio da vida.

Os semeadores foram marcados. Subiram ao cume, 
não temeram. A força do impulso suplantou a inércia. 
Assim a nova Terra rompe crostas endurecidas.

A nova Terra aí está. Já não se esconde. E todos 
os que se voltam para o cume podem vê-la. Alcançam- 
-na, porém, os que voam às alturas.

Um pêndulo regula a incursão nos mundos su-
blimes até que o fio se rompa; então, não mais haverá 
oscilações.
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Sete instrumentos existem para cortar o fio. To-
dos reluzem o brilho da pureza. Estão nos arquivos dos 
mundos internos. Cada homem deve encontrar o seu.

18 de fevereiro de 1993

Profecias aos que não temem dize76   76 28/06/2010   09:12:20



��

O oceano

Persistência. Esse é o mastro que 
sustenta as velas do barco ao longo 

do grande oceano.

Mãos sublimes iniciam a construção. Ensinam a 
renúncia, a entrega, a obediência e a fé.

As luzes da noite já se fazem perceber, e os ho-
mens esperam ter quem os acuda no que devem realizar. 
Mas é hora de cumprir-se a parcela que lhes cabe. 

As bases estão firmadas. Os alicerces assenta-
dos. Ao menos um terá a coragem de dizer sim. Nesse 
se instalará um fio, pois a decisão alarga limites, trans-
cende fronteiras, faz a ligação com o Infinito. Todos 
têm direito à vida.

A vanglória é um mal que cega. Envolve em bru-
mas o peregrino. A construção necessita de humildade 
e firmeza.
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A nova Terra teve início muito antes de nascer. 
Começou no interior dos que, segundo por segundo, 
aceitaram o chamado sem se acomodar ao que já 
sabiam exprimir.

Os olhos verão os Irmãos Maiores, é verdade. Mas 
tem-se de retirar-lhes uma venda. A chave se encontra 
na total disponibilidade para realizar o impossível.

Os véus entre mundos também não existem, desde 
já isso é verdade. Entretanto, há sempre uma névoa pai-
rando onde um ar de queixume se instala. A luz não se 
reflete num espelho encoberto.

A obra não está concluída, falta ainda uma parte. 
É a tarefa dos homens. É seu meio de libertação.

Seria mais simples partir, mas ao serviço não são 
chamados os que procuram facilidades. A necessidade 
é a bússola dos fortes. Nunca, nunca se pode deixar de 
dizer: Sim, aceito prosseguir. Sim, vou sem condições. 
Sim, farei o que não posso. Sim, não me entrego ao 
medo. Sim, não me rendo aos limites. Sim, Senhor, farei 
tudo por Vós.

É preciso dizer sim! É preciso não deixar a inér-
cia tomar o coração. O sangue flui com vigor pelas veias 
dos decididos, reaviva-lhes o corpo. O poder da meta é 
imenso. O olho a vê, a consciência sabe, confia e se-
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gue. Ela reconhece a insignificância e a magnificência.  
Acolhe-as segundo a Lei.

Mas é necessário disponibilidade para ir além, 
muito além do que se pode. O possível é obra de mãos 
entediadas. É preciso cultivar raízes como as árvores 
sagradas que rompem rochas para buscar a água que 
lhes dá a vida.

Essa é a energia necessária para o novo tempo. 
Tende-a clara em vossos dias. Haverá períodos turvos. 
Precisais saber onde encontrar a luz das estrelas e por 
elas guiar-vos. Estarei, como sempre estive, a vosso 
lado. Estarei, como sempre estive, junto ao redimido 
e ao perdido. Uma semente sempre fica em cada um. 
Quando o momento for propício, a terra estará pronta a 
acolher sua germinação.

Por isso, os que subsistiram não olham para trás.

Miram o oceano. Contemplam suas ondas. Dei-
xam que a água lhes banhe os pés. Aguardam a hora 
de mergulhar nas profundezas, aguardam o silêncio da 
união que os arrebatará.

18 de fevereiro de 1993
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As estrelas

Enquanto não se liberta, o que a mente 
pode conhecer são fatos que não determi-

nam o curso da evolução.

Fortes chuvas desabam sobre a Terra. O magne-
tismo dos homens é reconhecido depois da grande insta-
bilidade. A razão da descarga promovida pelos raios é 
então compreendida.

Um firmamento limpo apresenta-se depois da tor-
menta. A humanidade, como um neófito, é chamada a 
integrar-se ao Reino.

Abrem-se as portas do Grande Templo. Ao fun-
do veem-se as estrelas, sempre presentes, indicando 
a direção.

Um raio de luz atravessa a cortina. Penetra todos 
os recônditos. Nada o pode deter. Pousa na fronte dos 
que ali se reúnem.
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Há santuários internos. Neles estais, neles em 
verdade viveis. Neles recebeis o batismo de fogo, e 
um dia a língua se tornará santa. É preciso tempo 
para que os corpos sejam abençoados. É preciso fé 
e paciência.

As mãos que se unem nesse encontro perderam 
suas cores. São apenas mãos em oferta. Assim a energia 
do fogo pode doar-se a elas.

Sete vezes é repetido o som da criação. Doze 
vezes ele é ouvido. As paredes conhecem o dom de 
multiplicar.

O céu, como um espelho infinito, comanda suas 
estrelas para que se desenhem as promessas do futuro. 
O que se consagra à luz vê no centro uma grande linha, 
uma faixa intensamente luminosa.

À sua direita, ao sul, há um quadrado perfeito. No 
centro desse quadrado, o resplendor de um diamante. 
Dali vem o padrão, dali é ditada a lei das formas.

A lira de Orfeu emite sete acordes que percorrem 
o infinito para ir instalar-se no som de outros sons. A 
sinfonia prossegue.

Diante do magnífico, o ingênuo perde-se na sua 
pequenez. Mas há em todos a semente do Absoluto. 
Aqueles que lhe permitem deitar raízes são por ela esti-

Profecias aos que não temem dize81   81 28/06/2010   09:12:21



�2

mulados a ajudar os menores. Mundos reúnem-se nesse 
instante. Uma cerimônia majestosa é reservada ao filho 
que se havia perdido.

Os núcleos da Irmandade não se escondem e 
no entanto nunca são totalmente conhecidos. Mani-
festam-se por Lei, e só por Lei podem ser alcançados 
e desvelados.

Já nos pórticos percebe-se seu aroma sublime. Já 
nos degraus que lhes dão acesso, recebe-se a aragem da 
verdadeira união.

Nenhum passo hesitante toca esse solo. Nesses 
núcleos a meta é como um imã que leva os pés ao 
terreno que os aguarda.

As virtudes, que sempre foram almejadas, dei-
xam de ser objeto de busca. Instalaram-se, tornaram-se 
imanentes ao ser.

A vida da Irmandade deixará de ser misteriosa, 
pois a vida da Terra será a de irmãos. E com o olhar 
silencioso e profundo, cada um poderá penetrar o fogo 
que subjaz na criação.

19 de fevereiro de 1993
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O silêncio

Quando o silêncio se revela,  
é preciso ao silêncio consagrar-se. 

Quando o silêncio se afasta, é preciso 
em silêncio aguardar seu retorno.

Continentes se partirão. O berço do novo tem três 
arcos. Na pira sagrada arde o fogo da união. O que pode 
romper fios que de amor inquebrantável se fizeram?

Por um voto secreto o Santo retorna à Terra. Re-
nasce no interior de cada um. Cumpre-se a promessa.

Antes de cruzar o portal para a vida vindoura, é 
preciso estar diante d’Ele. Descobrir sua face entalhada 
no mais recôndito núcleo do ser. Eras se passaram até 
que o escultor terminasse sua obra. Nesse encontro, ru-
mor algum se escuta, movimento algum se observa. 

Com o Santo vem a Guardiã. Traz consigo o fruto 
que acaba de colher. A consciência desperta reconhece 
sua parcela – e a assume.
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Quando a Lei se manifestou, veio para permane-
cer eternamente.

Os que sustaram palavras cruéis ouvem cânticos 
de aleluia. Os que frearam ações desagregadoras rece-
bem instrumentos de glória. Os que na paz se mantive-
ram têm um trono reservado.

Os que são por mãos divinas tocados calam-se, 
pois tudo o que podem fazer é louvar o silêncio – princí-
pio e fim de todas as coisas.

19 de fevereiro de 1993
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Apêndice
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Aos pioneiros

Um dos motivos pelos quais a vida nova não se im-
plantou ainda na Terra é por os homens não saberem 
estar sem lutas, sem conflitos, sem suas pequenas idios-
sincrasias, caprichos e desejos. Uma pérola sagrada não 
tem o verdadeiro valor reconhecido se aquele a quem é 
entregue não está desperto. Antes que a nova vida possa 
emergir de modo mais pleno no planeta ou em um ser, 
são necessárias portanto algumas condições:

Amar acima de tudo a luz. Ter esse amor como o 
alento, a alegria, a paz e o preenchimento. Cultivá- 
-lo como algo muito precioso, pois tê-lo basta 
para contentar todo o ser.

Ter olhos abertos para o reconhecimento da ta-
refa que cabe à consciência – que é sempre a de 
espelhar a Lei, cumprindo-a sem restrições.

Não fugir das tribulações, mas estar diante de-
las com paciência e fé. Nada é perene no mundo 

•

•

•
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das formas; entretanto, para transcender as li-
mitações do nível em que se encontra, é preciso 
tocar a essência de um nível superior. Isso se 
faz com a contínua focalização da consciência 
em estados mais elevados.

Nutrir laços com o fogo interior. Existe em cada 
ser um núcleo interno de energia ígnea capaz de 
dissipar as mais tenazes resistências. Não só lim-
pa e purifica, mas ergue o ser, acendendo nele o 
ardor da persistência e fazendo-o ver que nunca 
deve desanimar. Todos têm uma meta a atingir, 
degraus a galgar, passos a dar, e um ser não pode 
realizar isso por outro.

Muitos indivíduos encarnados nesta época trazem 
em si uma energia que desvela novos rumos. Manifes-
tam disponibilidade para assumir tarefas que intimida-
riam outros pelas dificuldades que podem apresentar. 
Esses seres são peças fundamentais na atual transição 
planetária; porém, com os caminhos abertos pelos pio-
neiros de séculos preparatórios, aproxima-se o momento 
em que a materialização de uma nova vida se tornará 
possível, e essa energia desbravadora poderá ser então 
canalizada para setores mais amplos e mais profundos 
do Plano Evolutivo.

Períodos de transição caracterizam-se pela instabi-
lidade, pois a antiga estrutura se desfaz enquanto uma 

•
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nova se ergue. Isso, por si só, provoca estados oscilantes 
nos níveis em que essa mudança se realiza.

É comum uma onda depressiva acercar-se dos que 
vivem esses momentos, incitando a mente a engendrar 
pensamentos negativos ou a não achar motivo para es-
tarem encarnados. Os que conseguem manter a clareza 
nessas situações afirmam, com sabedoria, que isso é ilu-
são, fruto de sua parte humana que faz escolhas e que 
não tem humildade para acolher o que a vida, dadivosa 
para quem sabe amá-la, pode oferecer.

A humanidade deve atingir padrões de conduta mais 
elevados. Para isso veio sendo preparada há muitos sé-
culos e milênios. A vida planetária chegou a um ponto 
que, se essa maturidade não for alcançada, o prossegui-
mento da civilização de superfície se tornará inviável.

Como reflexo dessa situação, uma inquietude leva 
hoje as consciências a buscarem algo que vá ao encontro 
de suas necessidades internas. E mesmo que as forças 
materiais mais do que nunca tentem envolver os indi-
víduos, muitos já sabem que não é por meio delas que 
encontrarão a paz.

Por isso, é necessário perceber corretamente quan-
do uma etapa realmente se encerra no próprio ser, de-
sencadeando o traslado da energia para outro plano, 
mais interno. É um momento delicado e, como não 
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podia ser diferente, requer silêncio, entrega e ausência 
de expectativas.

Esse salto interior só pode ser dado pelo próprio in-
divíduo, mas a visão clara de outrem é capaz de até mes-
mo aproximá-lo da outra margem. Assim, cada um que 
conseguir manter-se em equilíbrio e em sintonia com a 
meta evolutiva presta um grande serviço.

Em meio ao caos externo que se expande atualmente, 
é possível perceber algo diferente, essencial para que ca-
minhos corretos possam ser trilhados. Algo que a rotina 
tenta tornar corriqueiro, mas que não perecerá. Esse algo, 
humilde e silencioso, é o fogo que trará o novo dia.

A clareza de intenções, a renovação de votos para 
prosseguir de modo firme e com alegria deve estar pre-
sente. Sublime é a conjuntura interna que apoia os seres 
abertos ao serviço planetário. A gratidão transforma-os 
em tochas ardentes, irradiadoras de luz. A vida do espí-
rito é onipotente. Pode manifestar-se numa cabana ou 
num palácio. É plena e absoluta por não se prender a 
forma alguma.

O coração dos pioneiros transborda quando tocado 
pela luz. Mas não se pode ter ilusões: assim como vem, 
ela se vai e se recolhe. Em sua presença, que o ser mer-
gulhe sem resistências no mar de sabedoria, amor e po-
der. Em sua ausência, que procure estar disponível para 
que, quando ela voltar, encontre as portas abertas.
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Pois, que somos nós senão uma fagulha do olhar 
dessa magna essência, brilhando na noite da Terra?
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TEMPO DE RETIRO
E

TEMPO DE VIGÍLIA
Trigueirinho

Uma explosão nuclear ou uma contaminação (que 
está se espalhando, como se sabe, por grandes áreas do 
planeta) atinge não apenas o corpo físico, mas também 
os demais corpos inferiores do homem: o etérico-físico, 
o emocional e o mental. Mesmo o que a ciência espiri-
tual chama de alma humana pode ser afetado por isso. 
Conforme a distância que separa o homem da área na 
qual a explosão ou o vazamento ocorram, esse corpo 
anímico pode ser até mesmo destruído, se isso fizer par-
te do seu destino.

Mas que ninguém se impressione demasiado com 
situações externas, sejam elas quais forem: cada indiví-
duo, em seu profundo íntimo, já fez a sua escolha.

EDITORA PENSAMENTO

Profecias aos que não temem dize96   96 28/06/2010   09:12:21



0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100


	Profecias CAPA-web
	Profecias Miolo_web
	Profecias Contracapa-web



