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stamos em constante processo de mudança. 
desde a antiguidade sabemos que nunca entra-

mos duas vezes no mesmo rio e que a cada instante 
tudo se transforma e nos coloca em um ponto dife-
rente do anterior.

Com a visão de que as transformações estão na 
base da própria vida, os Sinais de Figueira ganha-
ram novo formato para se adaptar às necessidades 
atuais e seguir novas direções. redesenhado, o pe-
riódico apresenta agora uma nova ordem de con-
teúdo e adota paginação simples para facilitar a 
leitura em tela de computador. Com periodicidade 
trimestral, torna-se possível renovar informações e 
introduzir temas com mais regularidade.

nesta edição, o assunto central gira em torno dos 
retiros intraterrenos, localidades suprafísicas que 
irradiam informações vitais à transição planetária. 
em artigo sobre esse tema, Shimani nos apresenta 
uma perspectiva histórica de como o mundo intra-
terreno se manifestou e nos atualiza sobre os reti-
ros  e a reativação de seus discos Solares. em outro 
artigo, artur esclarece que a ativação desses discos 
desperta o puro amor crístico em nossas almas. na 
sequência, duas notas trazem mapas esquemáticos 
e informações adicionais sobre os retiros que com-
põem a rede do Tempo e sobre os sete Centros Pla-
netários hoje conhecidos. 

Somos também informados quanto à difusão do en-
sinamento no continente africano e Francine Blake 
nos dá notícias sobre o livro que está finalizando, 
dedicado aos Crop Circles: as mensagens cósmicas 
harmoniosamente impressas na superfície do pla-
neta, sobretudo nos campos de trigo, de canola e 
de cevada. Trata-se de uma síntese de observações 
reunidas ao longo de anos, que Francine buscou re-
gistrar e interpretar à luz de perspectivas científicas 
e espirituais.

enfim, encontramos aqui instruções provenientes 
do Cosmos, dos Centros Planetários e dos retiros 
intraterrenos. independente do caminho percorri-
do, todas emanam da Fonte Única e são endereçadas 
aos que buscam o ensinamento universal.

Paz a todos,
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o “resgate”, que o livro explica como 
sendo a ação de Seres Cósmicos que 
acompanham a evolução da humani-
dade na elevação da sua consciência. 

Se resgatados, os seres humanos não são mais atin-
gidos pelas forças involutivas do caos atual.

assim, começamos a reconhecer energias presen-
tes na órbita da Terra, que nos elevam e nos oferecem 
ajuda para superar sofrimentos e vazio interior.

Mainhdra, a protagonista do grande reino Ce-
leste, no simbolismo da sétima dimensão representa 
um dos aspectos da energia da Mãe do Mundo, cons-
ciência que no âmbito deste planeta é a expressão da 
polaridade feminina de toda a Criação. essa grande 
Força traz do reino Celeste a possibilidade de eleva-
ção da raça humana, mas para que isso aconteça nos 
chama à oração – a forma de pressionarmos para que 
níveis superiores de consciência tornem-se cada vez 
mais próximos da humanidade. “Recordai”, diz-nos 
Mainhdra, “que a oração tem direção e resposta nos 
espíritos simples. Por isso devemos propagar a sim-
plicidade da oração nos seres que não reconhecem ou 
não têm em seu interior o Meu Imaculado Coração. 
Ajudai-Me com a força da oração para que mais seres 
sejam resgatados, perdoados e redimidos.”

Mainhdra prossegue: “Ide às criaturas que necessi-
tam sentir e ver o verbo orante como sua fortaleza. Siga-
mos o caminho da transformação e preenchamos com 
nossas orações os lugares escuros destes tempos.”

O encontro com o grande reino Celeste é o con-
tato contínuo com os diferentes estados trazidos pela 
prática orante, que se desenvolvem para sustentar e 
proteger os movimentos operativos universais das 
civilizações e dos mundos. É com o coração abne-
gado que vamos nos aproximando do grande reino 
Celeste, e com ele vamos nos sintonizando através 
da oração. assim, energias celestes nos levarão à 
harmonia com as Leis que regem o universo, e isso 
equivale a conhecermos a PaZ.

 *Publicado pela Irdin Editora – www.irdin.org.br

Que é o Grande Reino Celeste?
É a manifestação da sétima di-

mensão de consciência, descrita 
por Shimani no livro Mensajes 
del gran reino Celeste*. dessa dimensão vêm 
os impulsos de luz para a transformação da raça hu-
mana atual, e para o surgimento da próxima. O que 
chamamos de dimensões são os desdobramentos de 
um nível de consciência; nós, aqui na superfície da 
Terra, vivemos na terceira dimensão: a física.

as várias dimensões de um mesmo nível com-
põem mundos de existência paralelos, cada qual 
com suas leis, seus habitantes e sua evolução. O ser 
humano pode atuar em mais de uma dimensão ao 
mesmo tempo, bem como trasladar-se de uma para 
outra. Todavia, o homem em geral polariza-se em 
dimensões de menor potencial e com isso sua faixa 
de ação torna-se restrita. Para atingir nível mais ele-
vado, deve mudar a polarização dos seus interesses; 
por exemplo, do nível emocional para o mental, do 
mental para o intuitivo, do intuitivo para o espiri-
tual e assim por diante.

a entrada em diferentes dimensões do mesmo ní-
vel ocorre com frequência, às vezes sem que o indiví-
duo o perceba, e isso se relaciona basicamente com a 
atitude do seu eu consciente ou personalidade. Mas 
a mudança de polarização demanda trabalho pro-
longado e coliga-se com o desenvolvimento de nú-
cleos internos e profundos do ser.

Mensajes del gran reino Celeste procura es-
timular-nos a partir da sétima dimensão, para que 
sejamos tocados na sexta, quinta ou quarta e, assim, 
sejamos atraídos para além do nosso estado atual. da 
mesma forma que os quadros de nicholas roerich 
mostram dimensões do plano físico desconhecidas 
da humanidade em geral, levando-nos a admirá-las 
e amá-las, o livro de Shimani procura nos estimular 
a nos aproximarmos delas – porém, através das nos-
sas decisões na vida.

da energia do reino Celeste presente no livro che-
gamos à compreensão do que chamamos “tempos 
finais”, o processo de purificação, transformação e 
redenção que nosso mundo e nossa civilização estão 
vivendo para darem passos na direção de um “novo 
tempo” e de uma “nova ordem”. do grande reino, 
chega-nos a “redenção”, que é a possibilidade de nos 
encontrarmos no ponto de consciência “antes” de 
termos cometido certos erros, podendo assim pros-
seguirmos no caminho e nos reabilitando diante do 
equilíbrio do universo. desse reino vem também 

Trigueirinho é filósofo espiritualista, autor de 77 livros e 
de mais de 1.600 palestras gravadas ao vivo. É coorde-
nador do Conselho de Figueira e membro do Conselho 
de Guiança Permanente da Ordem Graça Misericórdia.
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por Shimani*

O Mundo  
   intraterreno

a qual desenvolve várias 
tarefas para o planeta: 
irradia para a superfície 

a informação guarda-
da em seus discos 
Solares e nos cristais 

que sustentam 
cada um deles; 
canaliza e orga-

niza as energias 
cósmicas recebidas 

do universo; e exerce uma ativida-
de fundamental para este fim dos 
tempos, que é a de criar por meio 
da conexão dos discos uma coor-
denada de tempo e espaço nova 
para nós, que nos permita como 
planeta e como civilização ingres-
sar no real Tempo do universo, 
depois da purificação vibratória 
da Terra.

Cada disco Solar guarda em suas 
diferentes seções algumas infor-
mações que, ao serem irradia-
das para a superfície, permeiam 
a consciência de todos os reinos 
(humano, animal, vegetal e mi-
neral) de padrões e códigos sutis. 
Trata-se de informação nova de 
alta vibração que permitirá à vida 
planetária alcançar estados de 
consciência mais amplos.

essa informação nova, somada 
ao movimento físico do planeta, 
desprende dele o inadequado ao 

estado de consciência que deve-
mos atingir para ingressar no 
real Tempo e com isso dar um 
passo em nossa evolução. É como 
receber do mundo intraterreno 
o conhecimento necessário para 
prestar exame final e ingressar 
no próximo ciclo, na universida-
de evolutiva, na qual poderemos 
compartilhar com as civilizações 
mais avançadas de outro lugar e 
estado de consciência.

É por isso que grupos de pessoas 
conscientes de todo o processo 
chegam, em nome de toda a hu-
manidade, aos lugares da superfí-
cie em que a rede do Tempo está 
situada e trabalham junto com a 
irmandade Branca na ativação dos 
discos Solares, para expandir essa 
informação em âmbito planetário 
e deixá-la disponível a todos.

Convocados pelos irmãos Maio-
res, temos chegado às regiões em 
que os retiros e Centros Plane-
tários estão localizados no plano 
etérico e temos colaborado com a 
irmandade na ativação e, em al-
guns casos, na reativação dessas 
ferramentas intraterrenas.

de todo esse trabalho temos re-
copilado informação que com-
partilhamos à medida que a 
recebemos dos irmãos Maiores 
e a sintetizamos para que todos 
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Roncador

Com o propósito de colabo-
rar na evolução da Terra, o 

impulso de amor Confederado 
permitiu o ingresso no planeta de 
consciências que hoje habitam os 
retiros intraterrenos, os intrao-
ceânicos e os Centros Planetários. 

Os retiros intraterrenos são es-
paços suprafísicos criados por 
consciências de devas e anjos que 
os dotaram de condições para de-
senvolver um nível espiritual. O 
Pai Criador Miguel, encarregado 
das referidas consciências angé-
licas, propôs criar nesses espaços 
possibilidades para que os seres 
humanos pudessem ali projetar- 
-se de modo a receber assistência e 
experimentar o amor intraterreno.

a rede do Tempo
Treze desses espaços estão orga-
nizados como a rede do Tempo, 
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     RetIROS         InfORMaÇÃO GUaRDaDa nOS DISCOS SOLaReS

Kayona a origem da civilização, o novo código genético e o processo de cristificação  
 da humanidade.

Talampaya a evolução da consciência indígena e sua função junto com a Rede do tempo.

Licancábur	 a cura quântica e reprogramação dos corpos inferiores.

Aurora	 a cura cósmica e planetária, o perdão, a redenção e libertação da humanidade  
 e o projeto da nova terra.

Roncador	 a energia sacerdotal depositada pelas consciências cósmicas na humanidade  
 nos inícios da Lemúria.

Paititi Os processos de purificação e depuração planetária e a reconexão de todos  
 os Discos Solares na ativação da Rede para o Real tempo.

Cueva	de	los	Tayos	 a energia essencial no ser humano e sua ativação para este fim dos tempos  
 e o contato com a civilização Zunkie.

Roraima a sagrada energia feminina que canaliza a nova informação para o planeta,  
 o processo monástico do novo código genético, as pautas de guardiania  
 para a nova civilização e a informação sobre a descida da nova Jerusalém.

Ciudad	Blanca	 Os códigos da pureza implantados nas essências ao saírem do reservatório  
 cósmico, códigos que determinam para que foram criadas as essências e  
 qual seria sua missão cósmica; aquilo que os Irmãos Maiores chamam  
 “o	retorno	às	origens”.

Talampaya

Roraima

saibam do que se trata. O quadro 
a seguir destaca parte da infor-
mação guardada pelos retiros da 
rede do Tempo já contatados.

Outros retiros
Fora da rede do Tempo, a irman-
dade Branca Planetária estende 
sua assistência à humanidade por 
meio de inúmeros túneis subter-
râneos, ao longo do planeta, em 
instalações suprafísicas, nas quais 
desenvolve intensa atividade nes-
te fim dos tempos.

Temos tido oportunidade de ser 
convocados pelos irmãos Maio-
res para estabelecer contato com 
outros lugares estratégicos para 
a irmandade, como os retiros e 
Centros Planetários da europa, 
África, Oriente Médio e Mar do 
Japão, bem como outras coorde-
nadas intraterrenas nas Terras do 
Fogo e no Brasil.

ali temos tomado contato com 
uma informação transmitida por 
consciências intraterrenas, intra-
oceânicas e extraplanetárias que 
nos assistem como civilização e  

de modo especial nos instruem 
nestes tempos de transição. 

aos irmãos Maiores, nossa eterna 
gratidão, reverência e incondicio-
nal fidelidade.

*Shimani é monja e membro do 
Conselho de Guiança Perma-
nente da Ordem Graça Miseri-
córdia.

Em Irmandade estamos, a ti Confederação pertencemos, 
somos fruto de Deus e sementes para a Nova Raça.

Das orações de contemplação de Lhuthieliuk em Roraima.

��

Outras publicações 
sobre Retiros 
Intraterrenos e 
Centros Planetários 
estão disponíveis em 
www.irdin.org.br
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ssistimos dia a dia a confirmação do que tan-
tas vezes nos foi anunciado: vivemos tempos 

emergenciais, o planeta não pode mais suportar esta 
civilização. Sejamos sinceros. nossa indiferença, 
negligência, ignorância e omissão nutrem continua-
mente nossa própria fatalidade... Que fazer?

uma luz brilha ao longe... Podemos alcançá-la. a 
situação planetária se agrava, mas segredos da vida 
interna se desvelam; centros suprafísicos de amor 
universal, existentes neste mesmo planeta, abrem 
suas portas aos que buscam e amam o Bem.

Que possamos refletir sem proselitismos. O Bem é 
um poder universal de criação. É um poder criador. 
O Bem se expressa no tempo e no espaço por meio 
do que conhecemos como Plano evolutivo – o desa-
brochar da evolução em cada ser ou partícula, em 
todos os reinos da natureza e da vida universal. 

Sábios Mentores nos guiam nessa senda, pela qual 
nossas almas ampliam sua luz e irradiação. À medida 
que transitam pelos recintos suprafísicos dos retiros, 
Bases e Centros intraterrenos, nossas almas unem-se 
mais à irmandade que rege os mundos interiores.

Hoje, passado, presente e futuro se fundem no ín-
timo dos seres e do planeta. uma nova vida e uma 
nova Terra se aproximam! novos tempos. um novo 
Tempo. um salto quântico acontece na consciência 
da humanidade.

a rede do Tempo, composta por 13 discos sola-
res suprafísicos, distribuídos desde a antártida até 
Monte Shasta, na Califórnia, preparam essa grande 
transição. O planeta deve cruzar um portal na cons-
ciência do universo e ingressar no que chamamos 
Tempo real. Haverá, então, uma realidade mais am-
pla e sutil sobre a Terra.

Somos partícipes dessa Obra. estaremos dispostos 
a colaborar? escutemos o silencioso chamado que 

ecoa dos mundos internos: um chamado do Bem e 
para o Bem. um Bem prático, caritativo e amoroso. 

Que possamos seguir os passos dos verdadeiros ins-
trutores, quando outrora trilharam os caminhos 
desta Terra. Que possamos ter coragem de ser bons, 
sinceros, dignos, doados e abnegados servidores. 
O Bem necessita braços fortes e corações firmes. e 
ação imediata!

a ativação dos 13 discos Solares corresponde à ati-
vação de um princípio universal em nossas almas, 
que então comungam do puro amor crístico, ao qual 
nossos instrutores internos nos conduzem.

Olhemos em torno com os olhos do Coração. Co-
munguemos com a vida, somos parte de uma uni-
dade. e escutemos, pois esse amor nos instrui... 
inexaurível, continuamente doa a si mesmo e a tudo 
renova, cura e transforma. Quão simples e bela é sua 
instrução!...

aprender desse amor é vivê-lo, a todo instante. uma 
nova vida nos aguarda!

por Artur*

O despertar  
da alma e os 

discos Solares

*Artur é membro do Conselho de Figueira e do 
Conselho de Guiança Permanente da Or-
dem Graça Misericórdia.

a
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retiros intraterrenos     
    e discos Solares

s retiros intraterrenos são espaços que existem nos planos  
suprafísicos, na quarta dimensão de nosso planeta.  

guardam informações que possibilitam despertar  
outros planos de consciência e que auxiliam o  
processo evolutivo da humanidade. O conhecimento  
científico-espiritual constituído por essas informações  
encontra-se armazenado em discos Solares e está disponível  
para chegar àqueles que despertam e se abrem à orientação  
das esferas superiores.
no passado, a parte desse conhecimento destinada a unificar as realidades 
foi dividida e distribuída em diferentes lugares das américas, de forma a 
ser reunida no futuro, quando a humanidade estiver pronta para utilizá-la 
corretamente. Os doze discos contendo essa instrução estão resguardados em 
doze retiros e, juntamente com o disco  trazido de Shambala para o retiro de 
Paititi, compõem uma rede de 13 elementos denominada “rede do Tempo”. 
Vários grupos estão estabelecendo contato com esses discos e a ativação de 
todos eles proporcionará a energia necessária para o planeta ingressar no 
tempo real do universo.

Mapa esquemático 
indicando a posição 
aproximada dos  
Retiros Intraterrenos  
componentes da  
Rede do Tempo.

Sem escala.

Disco Solar

Retiro Intraterreno

Centro Planetário

Legenda

Os Ret iros  da Rede do Tempo
	Retiro	 	 Localização	 Disco	Solar*
 1 Kayona Antártida Ion
 2 Talampaya La Rioja, Argentina Mitakunah
 3 Licancábur Desierto de Atacama, Ramayah
   Chile 
 4 Aurora Salto, Uruguai Ulimen
 5 Lago Lago Titicaca, Demayon
  Sagrado entre Bolívia e Peru
 6 Roncador Serra do Roncador, OmSarah
   Brasil
 7 Paititi Selva del Manu, Ilumana
   Peru
 8 Cueva de Cueva de los Tayos, Jasintah
  los Tayos Equador
  9 Guatavita Laguna de Guatavita, Xemanco
   Colômbia
 10 Roraima Selva de Roraima, Urinam
   Venezuela 
 11 Ciudad  Selva de la Mosquitia, Aromane
  Blanca Honduras
 12 Siete Valle de las Siete  Sipenbo
  Luminarias Luminarias, México
 13 Monte Califórnia, E.U.A. Emanashi

 Shasta
 * Sílaba tônica sublinhada

Os nomes dos Discos Solares, 
ou da chave vibratória que 
ativa cada um deles, estão re-
lacionados neste quadro.

Os números na primeira coluna 
correspondem à posição do re-
tiro no mapa ao lado.

O Retiro Intraterreno de Auro-
ra integra o Centro Planetário 
do mesmo nome. O Retiro de 
Paititi está projetado em área 
interna do Centro Regente Miz	
Tli	Tlan.

Existem outros Retiros Intra-
terrenos no continente ame-
ricano, entretanto, sem Discos 
Solares. É o caso de Irum-Kar, 
localizado em Ushuaia, Terra 
do Fogo – no extremo sul da 
Argentina. Por não fazer parte 
da Rede do Tempo, Irum-Kar 
está representado no mapa 
pela sigla IK.
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Centros  
 Pla netár ios

Os Centros  Planetários

	Centro	 Localização	 Irradiação

 1 Lis-Fátima Península Ibérica Pureza original

 2 Mirna Jad Minas Gerais, Brasil Consciência monádica

 3 Aurora Salto, Uruguai Cura planetária

 4 Erks Córdoba, Argentina Conhecimento iniciático

 5 Iberah Viedma, Argentina Transmutação da matéria

 6 Anu Tea Oceano Pacífico Consagração do conhecimento

 7 Miz Tli Tlan Selva del manu, Peru Regência planetária

Iberah

Miz tli tlan

anu tea

aurora

Mirna Jad

Lis-fátima

erks

Os Centros Planetários são pontos focais da energia uni-
versal no planeta, atuam como captadores, transforma-

dores e irradiadores da energia cósmica para a vida terrestre. 
estão vinculados a civilizações de elevado grau evolutivo, que 
apoiam a realização do propósito do planeta Terra. Trabalham 
em conjunto, formando uma rede sutil de sete elementos, por 
meio da qual se exprime o governo interno do planeta. essa 
rede reflete o modelo arquetípico do octaedro (vide ilustração acima), figura geométrica 
conhecida desde a antiguidade e que representa um padrão sagrado.

O ponto de equilíbrio entre as correntes de energia encontra-se em Miz Tli Tlan, o centro 
regente. a participação ativa de Miz Tli Tlan permite aos centros constituírem conjunturas 
triangulares que exercem influência nos diversos níveis de vida da Terra.

Os círculos do mapa 
ao lado indicam as 
zonas aproximadas 
em que a irradiação 
desses centros é 
mais intensa. A 
energia irradiada 
não se limita à área 
assinalada. Estende-
-se pelo planeta 
inteiro, em vários 
níveis e dimensões.

A coluna referente à localização no 
quadro ao lado é uma indicação da 
posição geográfica que representa 
o núcleo de irradiação da energia 
dos Centros Planetários. A última 
coluna destaca a qualidade de 
energia irradiada pelos Centros. 

Fonte: Glossário Esotérico, de  
Trigueirinho, Editora Pensamento.
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Mensagem de Samana
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                    Aquele que trabalha Comigo não teme entrar no Fogo.

                           Não teme ser desprezado.

                                   Não teme entregar-se, apesar de seus defeitos.

                                           Não teme ser surpreendido em suas falhas.

                                                  Não teme seguir aquilo que outros não seguem.

                                                        Não teme ser diferente da maioria.

                                                            Não teme ser o último.

                                                                Não teme dar seu lugar para outros.

                                                                   Não teme dar passos, mesmo sem ter certeza, 

                                                                      pela razão, se esse é o passo a ser dado.

                                                                        Não teme seguir a intuição,

                                                                          mesmo que a mente lhe diga o contrário.

                                                                            Não teme ser mal visto pelos irmãos de tarefa.

                                                                             Não teme se transformar.

                                                                            Não teme se transfigurar.

                                                                          Não teme parecer um monstro diante do espelho 

                                                                       ao colocar para fora seus mais íntimos defeitos 

                                                                     e falhas de caráter ou de personalidade.

                                                                  Não teme ser reconhecido e descoberto por Mim.

                                                              Não teme não poder voltar atrás após ter tomado 

                                                           a decisão de Me seguir.

                                                       Não teme tirar os sapatos e saltar no abismo escuro.

                                                  Não teme a solidão que sentirá.

                                             Não teme a alegria do Encontro

                                      Não teme a Deus.

                              Não teme nada.

                     Aquele que trabalha Comigo não teme. Ama.
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Arde em chamas a superfície.

    Uma paz angelical permeia o rosto dos escolhidos.

        O mar banha o seio da mãe que chora.

             A Fé alcança o coração dos destemidos.

                 Grandes movimentos arrastam milhões.

                     Uns poucos unem-se à Hierarquia.

                          É possível salvá-los, mas não no meio do abismo;

                              muito menos no meio da batalha.

                                  Há um lugar onde muito pode ser feito:

                                 onde há uma conexão direta entre as almas,

                                     onde não é necessário o contato físico,

                                         onde não é necessária a palavra,

                                              onde só uma coisa importa:  AMAR.

                  Com Amor sobe-se a montanha.

                       Com Amor tiram-se as sandálias.

                          Com Amor ingressa-se no templo 

                              abençoado.

                         Com Amor alcança-se o céu.

                   Com Amor envia-se  uma escada da salvação.

              Com Amor recolhem-se os restos.

                      Com Amor abraçam-se os que despertam. 

                    Com Amor guiam-se os que não compreendem.

*Mira Alfassa, que passou a ser chamada A Mãe e 
partilhou com Sri Aurobindo o mesmo caminho 
espiritual.
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diFuSÃO  
na ÁFriCa

anda, capital de Angola – onde 
expandimos o Projeto Difusão Ir-
din África.

Do material levado até agora para 
Angola, metade permitiu a insta-
lação de duas bibliotecas volantes 
em Luanda. Outra parte, que in-
clui exemplares de algumas edi-
ções dos Sinais de Figueira, tem 
sido doada. Tal material contém 
temas que nos motivam a refletir 
e a adotar novas posturas de vida 
interna e externa. Se isso não fosse 
verdade, em fevereiro de 2008, se-
ria impossível a atração que senti 
ao ver a capa dos Sinais nº 15, que 
um colaborador de Figueira havia 
deixado numa das bibliotecas de 
Luanda.

Alegramo-nos ao constatarmos 
que a semente para que esse co-
nhecimento se efetive na África 
já foi lançada e que os seus frutos 
estão a brotar com a ampliação 
de leitores e ouvintes dessas pu-
blicações.”

“A África está sedenta da verda-
deira alimentação espiritual. Do 
conhecimento que não se esgota 
no tempo, que vivifica e dá Luz 
perpétua!

A partir de março de 2008 foram 
adquiridos, por diversos colabo-
radores que estavam em Figueira,  
centenas de livros, CDs, cassetes 
de áudio e vídeos em VHS para 
serem doados inicialmente aos 
países de língua portuguesa, como 
Angola, Cabo Verde, Moçambique, 
Guiné Bissau e São Tomé e Prínci-
pe. O projeto, que tem como lema 
‘Levar Luz aos corações da África’, 
estende-se também aos países de 
expressão inglesa e francesa.

Angola foi o primeiro país do con-
tinente a ter acesso às publicações 
de Trigueirinho, José Maria Cam-
pos (Clemente), Artur e Shimani. 
Sempre que me desloco para o 
interior de Angola procuro uma 
biblioteca, pública ou particular, 
para disponibilizar o material 
que nos é enviado. As províncias 
da Huíla e do Huambo (zona Sul) 
e a da Lunda Norte (zona Norte) 
são as localidades – além de Lu-

rede de difusão de 
ensinamento tem 

contribuído para que 
a instrução advinda dos 
Centros Planetários e re-
tiros intraterrenos percorra 
o mundo e alcance as almas 
que aguardam por Luz. 

Como “rede”, que interliga e pro-
move a cooperação, abrange 250 
grupos que se reúnem semanal-
mente para aprofundar o ensina-
mento recebido. Como estrutura 
de difusão, desenvolve projetos 
que se estendem por 20 países e 
incluem, entre outros:

• Publicação de artigos em  
 jornais e revistas;
• audições públicas de  
 palestras gravadas;
• Feiras de livros e Cds;
• Bibliotecas volantes;
• doação de publicações para 
 bibliotecas públicas;
• Cd Peregrino.

em 2008 foi criado o Projeto di-
fusão irdin África, com o intuito 
de levar ao continente africano 
ensinamentos espirituais expres-
sos em publicações de Trigueiri-
nho e outros autores. desde então, 
foram estabelecidos contatos com 
bibliotecas públicas e universida-
des de países africanos para envio 
de livros e Cds. dez localidades já 
receberam doações dessa natureza 
e novos contatos estão sendo feitos 
para expandir o alcance da rede.

Francisco Keth, angolano res-
ponsável pela difusão na África, 
relata-nos a experiência que lá se 
desenvolve:

a
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CrOP CirCLeS 
Mensagens para estes tempos*

por Francine Blake

entre uma planta que está em pé 
e outra que está dobrada no solo. 
Milhares  de espécimes de plantas 
que faziam parte dessas formações 
foram enviados a laboratórios e 
as análises mostraram que eles 
foram submetidos a uma energia 
que incluía plasma: suas sementes 
não germinam da mesma forma 
que as sementes normais e produ-
zem plantas diferentes. Os espé-
cimes de outras plantações ou os 
encontrados em desenhos feitos 
pelo homem, encomendados pela 
mídia ou por outras instituições, 
não apresentam esses resultados. 
amostras de terra dos Crop Cir-
cles também foram analisadas de 
modo semelhante, indicando que 
as áreas foram atingidas por algum 
tipo de energia poderosa como um 
raio, que mudou sua composição 
tão radicalmente que as culturas 
subsequentes nesses locais foram 
afetadas durante anos. não im-
porta quão fantásticos sejam esses 
resultados, estamos no campo dos 
fatos, não da crença. 
além disto, a geometria dos Crop 
Circles é precisa e refere-se a sím-
bolos antigos, de todas as antigas 

esenhos extraordinários de 
grande complexidade são 

diariamente encontrados em 
plantações de vários tipos de ve-
getação. esse fenômeno ocorre em 
âmbito mundial, principalmente 
na inglaterra, nos meses de verão. 
nos países nórdicos, os padrões 
circulares são vistos no gelo e na 
neve, e até desertos podem receber 
algumas belas formações. elas são 
lindas, trazem em si significado 
e chegam com muita insistência; 
então, por que quase não há res-
posta do público? durante muitos 
anos, os Crop Circles receberam 
pouca e inapropriada cobertura 
por parte da imprensa. isso pode 
ter sido porque eles se encontram 
muito distantes da compreensão 
da maioria das pessoas ou porque 
são vistos como desafios por pes-
soas de mente muito estreita. em 
todo caso, a falta de informação 
por parte da mídia deve-se à igno-
rância sobre os fatos.
O assunto Crop Circles não é uma 
questão de crença; eles existem no 
mundo físico e nós podemos visi-
tá-los, tirar fotos, pegar amostras 
de plantas e de solo e fazer com 
que sejam examinadas por cien-
tistas. Para a maioria das pessoas 
ver algo através de um poderoso 
microscópio é um modo válido 
de se determinar se há diferença 

tradições. entretan-
to, não são em geral 

réplicas exatas, mas sim ponto de 
partida para a linguagem simbó-
lica que unifica o conhecimento 
antigo com avançados conceitos 
científicos, dando-nos uma nova 
compreensão, mais apropriada 
para os nossos tempos. ela pode 
ser decifrada, e a mensagem assim 
conseguida é importante para a 
humanidade de hoje.
em geral, os Crop Circles são en-
contrados ao redor de lugares con-
siderados sagrados por nossos an-
cestrais e avebury, em Wiltshire, é 
a área mais ativa de todas. Há mais 
de trinta anos eles são documen-
tados e apresentam uma evolução 
estudada, com temas específicos 
desenvolvidos durante as estações 
do ano em que eles aparecem. des-
de 1980, mais de seis mil desenhos 
foram registrados em bancos de 
dados por todo o mundo. isso é 
de fato impressionante. alguma 
consciência está fazendo tudo para 
chamar nossa atenção.”

ARTIGO

Com estudos sobre Artes, História Antiga 
e Zen-Budismo, Francine Blake encontra-
se bem preparada para tentar desvendar o 
significado por trás dos Crop Circles. Des-
cobriu o assunto em 1989 e dois anos de-
pois entrou para o Centro de Estudos dos 
Círculos nos Trigais em Londres. Em 1992, 
mudou-se para Wiltshire, de modo a estar 
perto das formações. Fundou o Grupo de 
Estudos de Wiltshire e é uma das princi-
pais organizadoras da Conferência anual 
sobre Círculos nos Trigais, na cidade de 
Marlborough. É também editora da revista 
The Spiral. 
Após estudar, fotografar e catalogar 
os Crop Circles por vinte e um anos,  

Francine acaba de escrever um livro sobre 
o assunto, que logo estará disponível. O 
livro é um profundo estudo crítico sobre os 
Crop Circles, no qual ela explica o motivo 
da escolha dos locais feita por eles e narra 
a história do fenômeno desde 1980, inclu-
sive com provas científicas de seus efeitos 
sobre plantas e solo. Apresenta descri-
ções sobre as famílias de símbolos, suas 
linhas de evolução e os significados dos 
desenhos. O livro detalha as implicações 
inerentes à manifestação dos desenhos e 
para onde eles estão nos levando. Além 
disso, contém muitos eventos não registra-
dos e é fartamente ilustrado. 
Um livro para estes tempos.

Um livro sobre CrOP CirCLeS

d

*Texto escrito originalmente em  
inglês.

© 2010 Oliv ier  Morel  WCCSG
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Trigueirinho
6 palestras 
Áudio em MP3 
1 CD – 320kbps

Centros Planetários  
Introdução

Trigueirinho 
Artur 
Shimani
6 palestras 
Áudio em MP3 
1 CD – 320kbps

Retiros Intraterrenos, Vol II 
Rede do Tempo

esta coletânea de palestras nos fornece uma 
visão sobre as tarefas e energias dos Centros 
Planetários, as quais estimulam a evolução 
da humanidade da superfície da Terra nestes 
tempos de transição.

neste segundo volume da coletânea de palestras 
sobre os retiros intraterrenos, somos convidados 
a nos aproximar de cinco retiros que compõem a 
rede do Tempo: Kayona (antártida), Paititi  
(Peru), Cueva de los Tayos (equador), roraima 
(Venezuela) e roncador (Brasil).

Coleções Especiais 

Livro de Shimani 
UNA TRANSMISIÓN DE IMPULSOS ESPIRITUALES  

DE LA MADRE UNIVERSAL

ahora, hijos míos, os convoco en gracia a la  
Obra divina, para presentar a todos los orantes  
los mensajes que se manifestarán en este libro,  
llamado: “Mensajes del gran reino Celeste”. 

esta manifestación conducirá a todos los 
orantes para que se coliguen a Mi espíritu y 
Consciencia de amor. estos mensajes serán 
frases diarias para los 365 días del año y en 
consecuencia serán un impulso de luz espiritual 
para Mis criaturas pequeñas que tienen ansias 
de una Madre divina. 

Todos vosotros, orantes y siervos de la luz del  
gran reino Celeste, entrad a Mi reino para que 
Yo habite en vuestras moradas. ¡entrad ahora! 

Mensajes del  
Gran Reino 
Celeste
SHIMANI

Irdin Editora
124 páginas
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(35) 3225-2616

Versão digital disponível no site www.irdin.org.br
Jornalista responsável: Ana Maria Freitas MTb 15.670-SP

Para colaborar com os projetos de difusão da Irdin, deposite:
AssoCiAção irdiN EditorA 

Bradesco (ou Banco Postal, nos Correios) | Agência 1487-7 | C/C 680.680-5

d e  F i g u e i r a

nÚCLeOS De fIGUeIRa

em Belo Horizonte  
Rua Astolfo Bueno, 20, Céu Azul  
Belo Horizonte / MG    CEP 31545-350 
Tel. (31) 3496-1019 
Telefax (31) 3447-2736 
E-mail nucleobh@fazendafigueira.org.br

em São Carlos 
Rua Abrahão João, 1.074  
Jd. Bandeirantes 
São Carlos / SP    CEP 13562-150 
Tel. (16) 3307-6790 
E-mail nucleosc@fazendafigueira.org.br

em São Paulo  
Rua Otelo Zeloni, 333, Granja Vianna 
Carapicuíba / SP    CEP 06351-160 
Telefax (11) 4169-8118 
E-mail nucleosp@fazendafigueira.org.br

OUtROS COntatOS

Brasil – (DDI 55)
Alfenas / MG 
Teresa Brasil  (35) 3292-2916
Aracaju / sE 
Maria Luíza de Souza  (79) 3044-0099 /  
 9944-7528
Atibaia / sP 
Maria Helena Rolli  (11) 4412-4937
Barra do Garças / Mt 
Mônica Lobo  (66) 3405-1157
Belo Horizonte / MG 
Aparecida Barquete (Mira)  (31) 3496-1019 
Elizabeth Picorelli  (31) 3332-4579 / 9638-0853 
Regina Celli Prata (31) 3491-3619 
Renata Falci  (31) 3353-7045 / 9633-2238 
Walma Gomide  (31) 3225-4098
Brasília / dF 
Helena Alves  (61) 3568-1241 
Lúcia Tourino  (61) 3272-3541 
Neyde Barreto  (61) 3242-3639
Campinas / sP 
Adriana Aggio  (19) 3258-8900
Chapada dos Guimarães / Mt 
Corina Marta Gomes  (65) 3301-2799
Curitiba / Pr 
Maria Helena Matte  (41) 3372-3731
Florianópolis / sC 
Levi Flores  (48) 9104-8932 / 3245-6323
Formiga / MG 
Julianne Caetano  (37) 3322-4434 / 9985-2796
Fortaleza / CE 
Ângela Magalhães  (85) 3265-1823

Franca / sP 
Sílvia Goulart  (16) 3702-8186 
Guarujá/ sP 
Francisca Santana  (13) 3352-2687 / 9719-4481
Jundiaí / sP 
Lívia Tauil  (11) 8635-6633 / 4601-3150
Lavras / MG 
Lenilce Gomide  (35) 3821-1673
Lima duarte / MG 
Margarida Di Filippo  (32) 9944-2643
Londrina/ Pr 
Sonia Martins  (43) 3338-8074
Nova Friburgo / rJ 
Denise de Ruiz  (22) 2522-8190
Piracicaba / sP 
José Luiz Pereira  (19) 3433-6191
Porto Alegre / rs 
Ísis Borella  (51) 3319-1626 / 8414-2823
recife / PE 
Lenilza Cabral  (81) 3459-4332 
Lúcia Pereira Silva  (81) 3459-2249 
Sânzio Cabral  (81) 9133-3930 /  
 (83) 3241-6207
ribeirão Preto / sP 
Giselda Barban  (16) 3625-5224 /  
 (14) 3622-4719
rio de Janeiro / rJ 
Suely Cidade  (21) 2426-1187 
Vera Beatriz  (21) 2537-3001 / 2539-0393 
Vera Elian  (21) 2502-3373
salvador / BA 
Lúcia Tishchenko  (71) 3240-2935 / 9119-6935
são Carlos / sP 
Lia Mertzig  (16) 3307-6790 
Fernanda Januário  (16) 3411-2609
são João da Boa Vista / sP 
Edson Coelho  (19) 3631-8753
são José dos Campos / sP 
José Reis Carvalho (12) 3921-3231
são Paulo / sP 
Camila Pavão  (11) 8556-6697 
Gizelda Ladeira  (11) 3816-6889 / 9981-4973 
Iany Moreira  (11) 3865-1421 
Lúcia Drumond  (11) 3722-4448 
Mirian Galvão  (11) 3864-3285 
Yara Fernandez  (11) 2673-9889
três Corações / MG 
Clélia Sarrápio  (35) 3231-2344
Uberlândia / MG 
Valda de Oliveira  (34) 3238-8108
Viçosa / MG 
Zenilda Vieira  (31) 3891-8201
Vitória / Es 
Léa Penedo  (27) 3345-0528

exteRIOR
alemanha – (DDI 49)
Berlim 
Gabriele Braun  (163) 348-0254 
esferasdeluz@yahoo.com

angola – (DDI 244)
Luanda 
Francisco Keth  (2) 92418-6710 
francisketh@yahoo.com.br

argentina – (DDI 54)
Buenos Aires 
Angelita Bianculli  (11) 4831-1648 
Isabel Luna  (11) 4832-2454 
Liliana Machado  (11) 153327-1192 /  
    (220) 483-1094 
Roxana Nogueira  (11) 156-710-5860
Córdoba  
Ana Londero  (3543) 44-3071 
Graciela Suárez  (351) 471-0077
Corrientes 
Mercedes Cardozo  (3783) 42-9257
Formosa 
Mercedes Anchea  (3717) 1530-9787 / 43-5733
La Plata 
Ema Robledo  (221) 424-1682
Mar del Plata 
María Dolores Gutiérrez  (223) 451-3462
Mendoza 
Fátima Saada  (261) 452-4188 
Iris Mabel Gómez  (261) 432-6108
Posadas 
Nilda Mendez  (3752) 42-7570 
Sara Inés Gutiérrez  (3752) 43-7584 
Teresita (Alicia Sánchez) (3752) 45-6916
santa Fe 
Marina Reinares  (342) 460-6125
Viedma 
Hernán Pérez Huezo  (2920) 43-2022

austrália – (DDI 61)
sidney / N s W 
Isabel Portaro  (2) 9826-8732 
isabel_portaro@bigpond.com

Bolívia – (DDI 591)
santa Cruz de la sierra 
Margarita de Ishu  (3) 333-5000

Canadá

Victoria, BC 
Ivana Cavallo:  ivana.cavallo@gmail.com

Chile – (DDI 56)
santiago 
Sara Muena  (2) 9573062 / (9) 8249-3810

equador – (DDI 593)
Quito / Pichincha 
Yolanda Jaramillo  (2) 254-0526

espanha – (DDI 34)
Barcelona / Barcelona 
Concepción Zamora  (93) 430-3223 /  
 62974-5785

França – (DDI 33)
Lourdes 
Antonio Bernall 
antorion33@hotmail.com
Marco João Carvalho 
casafraternidade@fazendafigueira.org.br
Morlac / Cher 
Nicole Testard  (2) 4863-6570

paraguai – (DDI 595)
Asunción 
Emma Miró Ibars  (21) 42-0416 
María Epifânia Salinas  (21) 67-5406 /  
 48-0297
Fernando de la Mora — Central 
Santa Cardozo de Acosta (21) 52-4254

peru – (DDI 51)
Lima 
Rosa Eliana Ferreccio  (1) 241-7868 / 
 99591-2684

suéCia – (DDI 46)
Kungsgarden 
Susanne Bilski  (290) 707-22 88 52

uruguai – (DDI 598)
Montevideo 
Ana Carolina Boni  (2) 480-6022 /  
 486-0185

usa – (DDI 1)
ithaca / NY 
Alan Berkowitz (Micha-El)  (607) 277-1580 
Gran Rockett  (607) 279-6385
tahlequah / oK 
John David Cutrell  (918) 431-0260

venezuela – (DDI 58)
Caracas 
Nancy Rodriguez  (212) 257-5730

Centro	Espiritual	que	presta	serviços	informalmente,	sem	constituir	sociedade,	seita	nem	instituição.
Suas	atividades	são	realizadas	por	voluntários	e	mantidas	por	doações	espontâneas.
Para	visitar	ou	se	hospedar,	contate	a	Secretaria	ou	os	colaboradores	abaixo.

Caixa Postal 29 | Carmo da Cachoeira / MG  Brasil | CEP 37225-000
tel. (35) 3225-3100  (das 6h30 às 20h)  |  Fax (35) 3225-3128  (a qualquer hora)
E-mail secretaria@fazendafigueira.org.br

fIgueIra


